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“A felicidade não é uma utopia;

ela decorre da aquisição

 da vivência mística, bem-estar do corpo,

da experiência mística, bem-estar psíquico,

e do êxtase místico, bem-estar espiritual.”

M. A. S. Brasil

“Happiness is not a utopia;

it comes from the acquisition

 of mystical living, the well-being of the body,

of mystical experience, psychic well-being, 

and of mystical ecstasy, spiritual well-being.”

M. A. S. Brasil
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My studies on the human being have led me to a trilogy that can 

be expressed as follows:  the human being, living, needs to take a stand 

regarding the mystery of the world, to make himself religious;  he also 

needs to reflect on everything that exists, its principles and causes, to 

make himself a philosopher;  he needs, likewise, to investigate himself, 

his structure and his dynamics, to make himself a scientist.  Therefore, I 

realized I needed to study more in depth the religions, the philosophies 

and the sciences.  From the religions I have intuited that the human being 

needs to believe in the Creator, have faith in his capacity to understand 

his destiny in the world and have charity towards those who do not have 

the consolation of this belief and faith.  From the philosophies I have 

deduced that the human being seeks, through reason, through intuition 

and through participation, to explain his existence, nature and attributes, 

as well as his relation with the world.  From the sciences, I have induced 

that the human being seeks to apprehend the phenomena through the 

accumulated experience of different and numerous perceptions.

My studies on the religions can be summarized, firstly, as follows:  

Religion, reconnection, is the subordination and bonding to the 

divinity, which includes the fulfillment of the earthly duties connected 

to religious rituals, to justice and to ethics.  Pelagianism was a brief 

movement of religious liberation from naive religious beliefs; on the 

other hand, the parenetic character of religious preaching led the cult 

of the virtues to exaggeration;  there was an attempt to conciliate 

morality and faith, with the aim of avoiding the excesses of both.   

PREFACE
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Meus estudos sobre o ser humano levaram-me a uma trilo-

gia que pode assim expressar-se: o ser humano, vivendo, necessita 

posicionar-se em relação ao mistério do mundo, fazer-se religioso; 

necessita, também, refletir sobre tudo que existe, seus princípios 

e suas causas, fazer-se filósofo; necessita, ainda, pesquisar sobre si 

mesmo, sua estrutura e sua dinâmica, fazer-se cientista. Desse modo, 

compreendi que deveria aprofundar-me no estudo das religiões, 

das filosofias e das ciências. Das religiões, intui que o ser humano 

necessita crer no Criador, ter fé em que esteja compreendendo  sua 

destinação no mundo e ter caridade para com aqueles que não têm 

o consolo desta crença e desta fé. Das filosofias, deduzi que o ser 

humano procura, pela razão, pela intuição e pela participação, ex-

plicar sua existência, natureza e atributos, assim como a sua relação 

com o mundo. Das ciências, induzi que o ser humano busca apre-

ender os fenômenos através da experiência acumulada de diferentes 

e numerosas percepções.

Meus estudos sobre as religiões podem resumir-se, em um pri-

meiro momento, como se segue: Religião, religação, é a subordinação 

e vinculação à divindade, que inclui o cumprimento dos deveres 

terrenos ligados aos rituais religiosos, à justiça e à ética. O pelagismo 

foi um breve movimento de libertação da religião das crenças reli-

giosas ingênuas; por outro lado, o caráter parenético das pregações 

religiosas levou ao exagero o culto das virtudes; houve uma tentativa 

de conciliação entre moral e fé, a fim de evitar os excessos de ambas.  

PREFÁCIO
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The reconnection with the mystery of the world presented, from the 

beginning, a characteristic of dependence, which led to terror-fear and 

to fascination;  there were also the intuition of certain values considered 

to be supreme and the rational recognition of a fundamental relation 

between the person and the divinity.  

Secondly, I have realized that there are two basic ways in the 

study of religions:  that of immanent religion, which considers that 

the reality we are speaking of is, in some manner, in man himself, 

who “experiences” the divinity, does not bond to it;  and that of 

transcendent religion, more precisely, absolutely transcendent, which 

considers divine reality as infinitely beyond man, which makes 

bonding impossible.  Thirdly, I have realized the types of religions:  

natural, that is, based on truths, principles and norms deduced from 

living;  revealed, that is, based on the revelation of God to a man or to 

a people, leading to institutionalization;  and mystical, that is, based 

on the unspeakable experience of the presence of God.  

In the examination of the relation between religion and 

philosophy I could observe that:  there is a connection between 

them, if we consider that the content of religion is the main theme 

of philosophical reflection and philosophy is fundamentally religious, 

and what is important is that one does not cancel out the other.  

There is a tension between them, generating a permanent battle, 

which the western world has been always winning, in its secular 

contention against the spontaneous metaphysical spirit, which is 

that of the religion of revelation, and in favor of exact science and 

technique.  One must consider that philosophy studies, by means of 

description and critical examination, the language and propositional 

content of religion, that is, the relation (or lack of relation)  
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A religação com o mistério do mundo apresentou, de início, uma 

característica de dependência, que levou ao terror-temor e à fascina-

ção; ocorreram, também, a intuição de certos valores considerados 

supremos e o reconhecimento racional de uma relação fundamental 

entre a pessoa e a divindade.

Em um segundo momento, depreendi dois modos fundamentais 

no estudo das religiões: o da religião imanente, que considera que 

a realidade em questão se encontra, de alguma forma, no homem 

mesmo, que “experimenta” a divindade, não se vincula a ela; o da 

religião transcendente, ou melhor, absolutamente transcendente, que 

considera que a realidade divina se encontra infinitamente mais além 

do homem, o que torna a vinculação impossível. Em um terceiro 

momento, depreendi os tipos de religião: a natural, isto é, baseada em 

verdades, princípios e normas deduzidos do viver; a revelada, isto é, 

baseada na revelação de Deus a um homem ou a um povo, levando à 

institucionalização; a mística, isto é, baseada na experiência indizível 

da presença de Deus.

No exame da relação entre religião e filosofia pude ob-

servar que: Há uma ligação entre elas, se considerarmos que o 

conteúdo da religião é o tema principal da reflexão filosófica e 

a filosofia é fundamentalmente religiosa, sendo que o impor-

tante é que uma não anule a outra. Há uma tensão entre elas, 

gerando uma luta permanente, que o ocidente vem ganhando 

sempre, na sua pendência secular contra o espírito metafísico 

espontâneo, que é o da religião da revelação, e a favor da ciên-

cia exata e da técnica. Há que considerar que a filosofia estuda, 

mediante a descrição e o exame crítico, a linguagem e o con-

teúdo proposicional da religião, ou seja, a relação (ou falta de) 
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between religious beliefs and moral principles and the structure and 

forms of the religious enunciations and experience, and the relation 

between religious values and other values.  

The study of religions has led me to the conclusion that the 

most expressive religion is Judaism and that is why I have carried out a 

hermeneutical exegesis of its holy texts, the Old and New Testaments, 

examining their contributions and fallacies, fallacies that cause an 

obstruction in the development of its followers.  An examination of 

such an obstruction made it clear that its cause lies in the absence 

of freedom and a critical spirit, which obscures any expectation of 

development, since it hinders the choice of right thinking, which is 

the definitive attitude to make effective right conduct.  The need to 

create the Newest Testament became evident so that it would correct 

the fallacies of the Old and New Testaments and would point to a 

future that guarantees the development of all human beings on the 

pathway towards the greater goal, God.  

My studies on the philosophies can be summarized, firstly, 

as follows:  Philosophy, love of wisdom, theoretical knowledge, 

or of knowledge in general, practical and theoretical knowledge, 

encompasses the wisdom of the sage, who knows the reason that 

guides all, and the knowledge of the erudite, who is curious and seeks 

to “possess” wisdom;  true philosophy is the search for wisdom “for 

its own sake,” that is, with the exclusive purpose of knowing.  We 

can also consider philosophy, as eloquence, or practical morality, the 

contemplation of the cosmos, the method of scientific investigation, 

the state of life, the inner experience transmitted by a master, life 

in community, the moral effort guided by God, the practicing of 

the law.
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entre crenças religiosas e princípios morais e a estrutura e as for-

mas dos enunciados e da experiência religiosos, e a relação entre 

os valores religiosos e outros valores.

O estudo das religiões levou-me à conclusão de que a religião 

mais expressiva é a judaica, razão pela qual realizei uma exegese her-

menêutica dos seus textos sagrados, o Antigo e o Novo Testamento, 

examinando suas contribuições e suas falácias, falácias essas que 

causam um emperramento na evolução dos seus seguidores. Um 

exame de tal emperramento evidenciou que a causa dele repousa na 

ausência da liberdade e do espírito crítico, que obscurece qualquer 

expectativa de evolução, pois impede a escolha do reto pensar, que é 

a atitude definitiva para a efetivação da conduta reta. Evidenciou-se 

a necessidade da elaboração do Novíssimo Testamento, que corrija 

as falácias contidas no Antigo e no Novo e aponte para um porvir 

que garanta a evolução de todos os seres humanos na caminhada em 

direção à meta maior, Deus.

Meus estudos sobre as filosofias podem resumir-se, em um 

primeiro momento, como se segue: Filosofia, amor à sabedoria, 

conhecimento teórico, ou ao saber em geral, conhecimento teórico 

e prático, compreende o saber do sábio, que conhece a razão que 

tudo rege, e o saber do erudito, que tem curiosidade e procura “pos-

suir” a sabedoria; a verdadeira filosofia é a busca da sabedoria “por 

ela mesma”, isto é, com a finalidade exclusiva de conhecer. Pode 

considerar-se, também, filosofia a eloquência, ou moral prática, 

a contemplação do cosmo, o método de investigação científica, o 

estado de vida, a experiência interior transmitida por um mestre, a 

vida em comunidade, o esforço moral orientado por Deus, a prática 

da lei.
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Secondly, I have apprehended the origin and historical movement of 

philosophy:  it started intertwined with mythology and with cosmogony;  

we can see Egyptian influences in Greek philosophy;  there were also 

philosophers in China and in India, but philosophy only reached its 

maturity in Greece.  Thirdly, I have apprehended the duplicity of meaning 

given to philosophy on various occasions:  often a universal interest 

in reality was shown, and scant attention was given to the diversity of 

facts;  some praised the superiority of reason and others the superiority 

of intuition, sometimes more mystical than discursive;  some stated the 

importance of theory and others the fundamental character of virtue and 

conduct;  often speculative activity dominated and at other times critical 

activity;  some did not accept the “suppositions” and others immersed 

themselves in them;  some only identified themselves with pure knowledge 

and others lived in the eagerness of salvation.  

The study of the philosophies has led me to conclude that, just as 

with religions, they present, together with their contributions, fallacies that 

aggravate the obstruction in the development of human beings, fallacies 

that are due to reasonings, intuitions and phenomenological visions that 

come from sick minds, which give rise to fear of freedom and of a critical 

spirit.  The need to create a metatheory of philosophical knowledge to 

correct the fallacies present in the philosophies became evident, one 

that points towards a future that guarantees the evolution of all human 

beings in the search of their own maturity, the only way to guarantee 

the guidelines of “good-living”,  of the greatest possible happiness for all.  

My studies on the sciences can be summarized, firstly, as 

follows: Science, a way of knowing that aspires to formulate, by 

means of rigorous and appropriate language, if possible with the help 

of the language of mathematics, the laws which rule phenomena,  
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Em um segundo momento, depreendi a origem e o movimento 

histórico da filosofia: começou mesclada com a mitologia e com a cos-

mogonia; notam-se influências egípcias sobre a filosofia grega; houve, 

também, filósofos na China e na Índia, mas a filosofia só encontrou sua 

maturidade na Grécia. Em um terceiro momento, depreendi a duplici-

dade de significado dada à filosofia em diversas ocasiões: muitas vezes era 

demonstrado um interesse universal sobre a realidade, e pouca atenção 

era dada à diversidade dos fatos; alguns decantavam a superioridade da 

razão e, outros, a superioridade da intuição, às vezes, mais mística do 

que discursiva; alguns afirmavam a importância da teoria, e, outros, o 

caráter fundamental da virtude e da conduta; muitas vezes predominava 

a atividade especulativa e, outras vezes, a atividade crítica; alguns não 

aceitavam os “por supostos” e outros mergulhavam neles; alguns só se 

identificavam com o puro saber e outros viviam no afã de salvação.

O estudo das filosofias levou-me à conclusão de que, assim como 

as religiões, elas apresentam, de permeio às suas contribuições, falácias 

que agravam o emperramento na evolução dos seres humanos, falácias 

essas decorrentes de raciocínios, intuições e visões fenomenológicos 

produto de cérebros doentios, que originam o medo da liberdade e do 

espírito crítico. Evidenciou-se a necessidade da elaboração da metate-

oria do conhecimento filosófico para corrigir as falácias contidas nas 

filosofias e apontar para um porvir que garanta a evolução de todos os 

seres humanos na busca da sua maturidade, única forma de garantir 

as diretrizes do bem-viver, da maior felicidade possível para todos.

Meus estudos sobre as ciências podem resumir-se, em um primeiro 

momento, como se segue: Ciência, um modo de conhecimento que aspira a 

formular, mediante linguagens rigorosas e apropriadas, se possível com o au-

xílio da linguagem matemática, leis por meio das quais se regem os fenômenos 
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and register laws of varied orders.  The laws that guide phenomena 

have, all of them, common elements, which are, to be able to describe a 

series of phenomena, to be proven through the observation of facts and 

experimentation and to be able to predict, whether a complete prediction, 

or a statistical prediction, future events; the proof and the prediction 

depend upon the methods used.  The theory of scientific theories, for its 

confirmation, does not need such an abundance of facts.

Secondly, I have apprehended the types of sciences, the sciences 

of nature and the sciences of the spirit, or of culture, and their possible 

reduction, ones into the others, having as a basis mathematics, which 

leads to physics, which leads to biology, which leads to psychology, 

which leads to sociology.  Thirdly, I have come to understand, from the 

relation between science and philosophy, that there are aspects of science 

which do not have any relation with philosophy, the fact that science 

informs us on reality in an increasingly objective way, while philosophy 

does not progress because it is a ceaseless weaving and unweaving 

of systems, furthermore because science is a way of knowing, while 

philosophy is a way of living, that is, science refers only to that which 

is related to the phenomenal, and philosophy engages itself with that 

which is noumenal;  there is an intrinsic relation between philosophy 

with science, if philosophy is considered as a primitive state, that is, 

one of the stages of science;  some relation can be observed between 

philosophy and science, since the latter is an object of the first, since 

philosophy offers the problems for science to solve and since philosophy 

is, essentially, the theory of the knowledge of science.  

The study of the sciences has led me to conclude that, like the religions 

and the philosophies, they present, together with their contradictions, fallacies 

that also aggravate the obstruction in the development of human beings,  
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e a registrar leis de diversas ordens. As leis que regem os fenômenos 

têm, todas, vários elementos em comum, quais sejam, serem capazes 

de descrever séries de fenômenos, serem comprováveis por meio da 

observação dos fatos e da experimentação e serem capazes de predizer, 

seja uma predição completa, seja uma predição estatística, aconteci-

mentos futuros; a comprovação e a predição ficam na dependência 

dos métodos empregados. A teoria das teorias científicas, para sua 

confirmação, necessita menos de uma profusão de fatos.

Em um segundo momento, depreendi os tipos de ciência, as 

ciências da natureza e as ciências do espírito, ou da cultura, e a pos-

sível redução delas, umas às outras, tendo como base a matemática, 

que leva à física, que leva à biologia, que leva à psicologia, que leva 

à sociologia. Em um terceiro momento, depreendi, da relação entre 

ciência e filosofia, que há aspectos da ciência que não têm nenhuma 

relação com a filosofia, quais sejam o fato de que a ciência informa 

sobre a realidade de modo cada vez mais objetivo, enquanto que a 

filosofia não progride porque é um incessante tecer e destecer de 

sistemas, além do que a ciência é um modo de conhecer, enquanto 

que a filosofia é um modo de viver, ou seja, a ciência se refere apenas 

ao fenomênico, e a filosofia se ocupa do noumênico; há uma relação 

intrínseca da filosofia com a ciência, se considerada como um estado 

primitivo, uma fase dela, ciência; alguma relação pode observar-se 

entre filosofia e ciência, uma vez que esta é objeto daquela, que a fi-

losofia oferece os problemas para a ciência solucionar e que a filosofia 

é, fundamentalmente, a teoria do conhecimento da ciência.

O estudo das ciências levou-me à conclusão de que, assim como as re-

ligiões e as filosofias, elas apresentam, de permeio às suas contradições, falá-

cias que também agravam o emperramento na evolução dos seres humanos,  
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fallacies that result from beliefs, mysticism and imperfect methodologies, 

all leading to biased statements and to the creation of unproven 

laws and assertions.  The need to complete the science of the soma 

with that of the psique and of the socius became evident;  the first, 

that of the soma, with the concept of integration of all domains 

of the organism, having the brain as the supervising element,  

also affected by the inferior domains;  the second, that of the psique, with 

the concept of harmonization, whose general law is completed with that of 

its corollaries, of the living field, of perception, of emotion, of intelligence, 

of consciousness, of morality, of sexuality and of religiosity, which together 

form the personality, as a result of learning;  the third, that of the socius, 

with the concept of group harmonization, leading to synthality.

In this manner, I have arrived, through my studies, at the need to correct 

the fallacies that have been causing the obstruction in the development of 

the human being and of humanity as a whole.  The study of religions led me 

to formulate my contribution to the Newest Testament, indeed the “Good 

News” that will guide, in the future, a healthy and promising religiosity, with 

the aim of achieving the well-being of all of us.  The study of the philosophies 

has led me to formulate the metatheory of philosophical knowledge, which 

integrates all the knowledge acquired by mankind, with the objective of 

consolidating our well-being.  The study of the sciences on the human 

being has led me to formulate the theory and technique that gave origin 

to the Analytical-phenomenological-existential Psychotherapy, a procedure 

that, taking into account the data of the religions, the philosophies and the 

sciences, leads to self-knowledge, which permits the evolution with the aim of 

harmonizing eternity with temporality, total well-being.  This is my mission!

Maria Auxiliadora de Souza Brasil
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falácias essas decorrentes de crendices, misticismos e metodologias 

imperfeitas, todos levando a afirmações tendenciosas e à elaboração 

de enunciados e leis não comprovados. Evidenciou-se a necessidade 

de completar a ciência do soma com a da psique e a do socius; a 

primeira, a do soma, com o conceito de integração de todas as ins-

tâncias do organismo, tendo o cérebro como elemento supervisor,  

também afetado pelas instâncias inferiores; a segunda, a da psique, com 

o conceito de harmonização, cuja lei geral se completa com os seus coro-

lários, do campo vivencial, da percepção, da emoção, da inteligência, da 

consciência, da moralidade, da sexualidade e da religiosidade, que for-

mam a personalidade, em decorrência da aprendizagem; a terceira, a do 

socius, com o conceito de harmonização grupal, levando à sintalidade. 

Assim sendo, cheguei, pelos meus estudos, à necessidade da corre-

ção das falácias que vinham ocasionando o emperramento na evolução 

do ser humano e da humanidade como um todo. O estudo das religiões 

levou-me a elaborar minha contribuição ao Novíssimo Testamento, real-

mente a Boa Nova que irá orientar, no porvir, uma religiosidade sadia e 

promissora, com vistas ao bem-estar de todos nós. O estudo das filosofias 

levou-me a elaborar a metateoria do conhecimento filosófico, que integra 

todos os conhecimentos adquiridos pelo ser humano, com o objetivo de 

consolidar nosso bem-estar. O estudo das ciências sobre o ser humano 

levou-me a elaborar a teoria e a técnica que originaram a psicoterapia 

analítico-fenomenológico-existencial, procedimento que, levando em 

conta os dados das religiões, das filosofias e das ciências, conduz ao au-

toconhecimento, que permite a evolução com vistas à harmonização da 

eternidade com a temporalidade, ao bem-estar total. Esta a minha missão! 

Maria Auxiliadora de Souza Brasil
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PRESENTATION

The Souza Brasil Foundation is honored to publish the work of 

Professor Maria Auxiliadora de Souza Brasil.  Brazilian, a Ph.D., full 

professor of the Department of Psychology (in the area of Psychol-

ogy of Personality) at the Universidade Federal de Minas Gerais, her 

work is the outcome of scientific studies and research carried out for 

over half a century of professional practice.  It offers to the humani-

ties professionals, especially those who are engaged in promoting the 

psychic health of human beings and human groups, to educators, 

parents and teachers, and to all who seek to know themselves, the 

Analytical-phenomenological-existential Psychotherapeutic Technique 

and the Theory with the same name that resulted from it.  

Retainer of its copyrights, the Souza Brasil Foundation was 

created by a group of professionals trained by the author in the 

Analytical-phenomenological-existential Psychotherapy, with the 

aim of increasing the knowledge about mental health and, conse-

quently, promoting the personal and professional self-fulfillment 

of each human being.  Previously limited to the practice of the 

psychotherapy, the founders envisioned the possibility of taking 

their knowledge to the world.  Published in a bilingual edition, 

Portuguese and English, and with distribution to all member 

countries of the United Nations, the present collection promises 

the emergence of a new dawn, whose light will illuminate all of 

those engaged in creating the conditions for each person to find 

the path to his own self-fulfillment.  
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APRESENTAÇÃO

A Fundação Souza Brasil sente-se honrada em publicar a obra 

da Dra. Maria Auxiliadora de Souza Brasil. Brasileira, Doutora, 

Docente-livre e Titular da cadeira de Psicologia da Personalidade 

pela Universidade Federal de Minas Gerais, sua obra é fruto de 

pesquisas e estudos científicos realizados em mais de meio século de 

profissão. Oferece ao profissional de ciências humanas, especialmente 

àqueles que se dedicam a promover a saúde psíquica do ser humano 

e do grupo humano, aos educadores, pais e professores, e a todos 

os que buscam conhecer a si mesmos, a Técnica Psicoterapêutica 

Analítico-fenomenológico-existencial e a Teoria de mesmo nome, 

dela decorrente. 

Detentora de seus direitos autorais, a Fundação Souza Brasil 

foi criada por um grupo de profissionais formados pela autora 

na Psicoterapia Analítico-fenomenológico-existencial, com o 

objetivo de ampliar o conhecimento sobre a saúde mental e, 

conseqüentemente, promover a realização pessoal e profissional de 

cada ser humano. Antes circunscritos à prática da psicoterapia, os 

fundadores vislumbraram a possibilidade de levar este conhecimento 

ao mundo. Publicada em edição bilíngüe, português e inglês, e 

com distribuição para todos os países membros da Organização 

das Nações Unidas, a presente coleção promete o surgimento de 

uma aurora, cuja luz ilumine todos aqueles empenhados em criar 

as condições para que cada pessoa encontre o caminho da sua 

própria realização. 

miolo novissimo testamento.indd   21 7/30/12   10:14 AM



The foundations of the Analytical-phenomenological-existential 

Technique and Theory are theological, philosophical and scientific 

and constitute the trilogy presented in this collection.  More than 

presenting the knowledge about the knowledge of the religions, the 

philosophies and the sciences about the human being and the hu-

man group, the author invites the reader to become a theologian, 

a philosopher and a scientist.  It could not be otherwise, since true 

knowledge is interior, esoteric, universal in its essence and diverse in 

its appearance.  On the religions, the Theory points to the fact that 

each one believes in what he needs to believe according to his devel-

opmental stage.  In the same way, the philosophy of each individual 

is the expression of his phase of psychic development.  And science 

has among its limitations those that result from the mentality of 

the scientist.  It urges that each person, in the realm of his familial, 

professional, political and social responsibilities, broaden the scope 

of his work by broadening his own living field.

The publication of the present work fulfills, thus, the purpose of 

taking to all that which is universal in its essence.  It holds the promise 

of creating a network of knowledge that will allow the education and 

information of individuals to allow them to live in a free and conscious 

way.  It makes it possible that ignorance about the development of the 

human being, a source of errors and failures in public policies and of 

unnecessary suffering in the lives of many individuals, give place to 

true knowledge, a sine qua non condition for happiness, a goal of all 

of us, human beings.  
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Os fundamentos da Teoria e da Técnica Analítico-

fenomenológico-existenciais são teológicos, filosóficos e científicos e 

constituem a trilogia apresentada nesta coleção. Mais que apresentar 

o conhecimento sobre o conhecimento das religiões, das filosofias e 

das ciências sobre o ser humano e o grupo humano, a autora convida 

o leitor a fazer-se teólogo, filósofo e cientista. Não poderia ser de 

outro modo, pois o conhecimento verdadeiro é interior, esotérico, 

universal em sua essência e diverso em sua aparência. Sobre as religiões, 

a Teoria aponta para o fato de que cada um crê no que necessita crer 

de acordo com o seu momento evolutivo. Do mesmo modo, a filosofia 

de cada indivíduo é a expressão da fase do seu desenvolvimento 

psíquico. E a ciência tem, entre suas limitações, aquelas decorrentes 

da mentalidade do cientista. Urge que cada pessoa, no âmbito das suas 

responsabilidades familiares, profissionais, políticas e sociais, amplie o 

alcance do seu trabalho por meio da ampliação do seu próprio campo 

vivencial. 

A publicação da presente obra cumpre, assim, o propósito de 

levar a todos o que é universal em sua essência. Promete a formação de 

uma rede de conhecimentos que possibilite a formação e a informação 

dos indivíduos, para permitir-lhes viver de forma consciente e livre. 

Possibilita que a ignorância sobre o desenvolvimento do ser humano, 

fonte de equívocos e fracassos em políticas públicas e de desnecessário 

sofrimento nas vidas de muitos indivíduos, dê lugar ao conhecimento 

verdadeiro, condição sine qua non para a felicidade, meta de todos 

nós, seres humanos.
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In the prolegomena, introduction, we would like at first to 

convey a purpose that has accompanied us for practically our whole 

life as a thinking being, which is to contribute to formulating 

The Newest Testament.  We have always been surprised by the 

fixations on childish fallacies of a vengeful and cruel God of the Old 

Testament and the adolescent amendments of the New Testament, 

the attempt to negotiate with the divinity, at first with arrogance, 

and after that with sweetness.  This has always seemed absurd to 

us, absolutely utopian, to believe in a God who had created the 

creatures to afterwards punish them and condemn them to hell 

for the imperfections created by Himself; moreover, that this 

same God would have sent his only son to save his creatures and 

allow them to martyr and crucify him.  Even more astounding is 

the fact that religious institutions have perpetuated these beliefs 

to this very day. 

We believe in the existence of the Creator and in the fact that 

everything that is is because of His will.  And as such, we believe that 

it is His will, He, who created us, that in our thinking, such reasoning 

occurs, and that it is by Him whom we have been authorized to 

transmit it to our contemporaries. Considering the possibility that 

many of our readers have never had the opportunity to read the 

biblical text, we offer them, to begin with, a synopsis of it, and invite 

them to read the original.  It is unfitting for any human being to 

criticize the books considered sacred, whether those of our culture  

1. PROLEGOMENA
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1. PROLEGÔMENOS

Nos prolegômenos, introdução, desejamos, inicialmente, 

registrar um propósito que nos tem acompanhado praticamente por 

toda a nossa vida como ser pensante, que é o de contribuirmos para 

a elaboração do Novíssimo Testamento. Sempre nos causaram espécie 

as fixações do Antigo Testamento nas falácias infantis de um Deus 

vingativo e cruel e os remendos adolescentes do Novo Testamento, 

buscando um comércio com a divindade, em um primeiro momento, 

com arrogância, e, em um segundo momento, com doçura. Sempre 

nos pareceu absurdo, absolutamente utópico, crer em um Deus que 

teria criado as criaturas para depois castigá-las e condená-las ao inferno 

pelas imperfeições por Ele mesmo criadas; e mais, que esse mesmo 

Deus teria mandado seu filho único salvar suas criaturas e permitido 

que elas o martirizassem e crucificassem. Mais espantoso ainda é o 

fato de as instituições religiosas terem perpetuado tais crenças até os 

nossos tempos.

Cremos na existência do Criador e no fato de que tudo que 

é o é por vontade d’Ele. Assim sendo, cremos ser por vontade 

d’Ele, que nos criou, que, no nosso pensamento, ocorram tais 

raciocínios, e que nos seja autorizado por Ele transmiti-los aos 

nossos coetâneos. Considerando a possibilidade de muitos dos 

nossos leitores jamais haverem tido a oportunidade de ler o 

texto bíblico, oferecemos-lhes, inicialmente, uma sinopse dele, 

convidando-os a lerem o original. Não cabe a nenhum ser humano 

criticar os livros considerados sagrados, sejam os da nossa cultura,  

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO
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or those of any other culture, since as we have already stated, 

everything that is is because of the will of the Creator, and all we 

have to do is hope that we are carrying out an enlightening role that 

He determined for us to carry out at this moment of our existence. 

In our understanding, the time for the Newest Testament is 

now, fulfilling the appeal of John’s Apocalypse, which encourages the 

Christian to be the center of himself and fulfill his destiny towards the 

greater center, God. Our intention is, initially, to do an exegesis, an 

interpretation, of the Bible, of a hermeneutic nature, based on laws, at the 

ontological level, of the history of  the being, and at the anthropological 

level, of the history of the human being.  Such an exegesis seeks to 

distinguish between what we consider truthful, topian, and what we 

consider unlikely, utopian, in the text of the book considered sacred by 

Jews and by Christians, who, as a matter of fact, are Jews. A brief look at 

our origins allows us to consider ourselves heir of such a text, since our 

parents, Brazilian Catholics, descend from new-Christian Portuguese, 

and my father’s ancestry points to Germanic Judaism. 

After that, we intend to defend the principle of freedom, 

which is inherent to all beings and which grounds the principle 

of sufficient reason to justify any reflection on knowledge, which 

is universal, unique in its essence and diverse in its appearance.  

Our vision of knowledge is esoteric, interior, and considers God a 

mode, a stage of the human being in his search for himself, which 

explains the reflectionism of the spirit, which makes God a reflection 

of each stage of development. We can observe that this myth, 

that of the mirrored God, has become an external affirmation of 

childish faith, a mere historical fact, making it necessary to know 

the true history of spirituality, of the individual, and of humanity.  

THE TRILOGY: RELIGION – THE NEWEST TESTAMENT 
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sejam os da cultura de quaisquer outros povos, uma vez que, como 

já afirmamos, tudo que é o é por vontade do Criador, cabendo-nos, 

apenas, ter a esperança de estarmos cumprindo o papel esclarecedor 

que Ele nos determinou fazer neste momento do nosso existir.

No nosso entender, a hora do Novíssimo Testamento é agora, 

cumprindo o apelo do Apocalipse de João, que concita o cristão a 

ser o centro de si mesmo e a cumprir o seu destino em direção ao 

centro maior, Deus. Pretendemos fazer, inicialmente, uma exegese, 

interpretação, da Bíblia, de caráter hermenêutico, com base em leis, 

ao nível ôntico, da história do ser, e antropológico, da história do ser 

humano. Tal exegese visa a distinguir o que consideramos verdadeiro, 

tópico, e o que consideramos inverossímil, utópico, no texto do livro 

considerado sagrado pelos judeus e pelos cristãos, que judeus são. 

Uma vista d’olhos nas nossas origens nos autoriza a nos considerarmos 

herdeira de tal texto, pois nossos pais, católicos brasileiros, descendem 

de cristãos-novos portugueses, sendo que a linhagem do meu pai 

aponta para o judaísmo germânico.

Em seguida, pretendemos fazer a apologia do princípio da 

liberdade, que é inerente ao ser e que fundamenta o princípio da razão 

suficiente, para justificar qualquer reflexão sobre o conhecimento, 

que é universal, único em sua essência e diverso em sua aparência. 

Nossa visão do conhecimento é esotérica, interior, e considera Deus 

um modo, uma etapa do ser humano na busca de si mesmo, o que 

explica o espelhismo do espírito, que faz de Deus um reflexo de 

cada etapa da evolução. Pode observar-se que tal mito, o do Deus 

espelhado, converteu-se em uma afirmação exterior de fé infantil, 

um mero fato histórico, sendo necessário o conhecimento da 

verdadeira história da espiritualidade, do indivíduo e da humanidade.  
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Such knowledge demands, as well, that the individual know himself, 

in order to determine the contamination of the reflectionism of his 

spirit, which can only occur with freedom of thought. 

Our hope is that our contribution will have the desired effect, 

which is that the religions will undertake an objective rereading of 

their texts considered sacred, so as to purge them of claims that are 

completely utopian, so as to confer greater credibility to their truthful 

assertions, avoiding the imitation of religiosity that the peoples of the 

world live to this day.  Since individuals need to exercise freedom of 

thought in order to achieve adulthood, we offer a safe technique to 

that end, based on the operational law of learning, which guarantees 

that they will perceive reality and will be able to influence their own 

development upon learning to control their conduct and to organize 

it in a manner as to achieve greater harmonization with the whole 

and in the whole, which will demand the constant capacity to choose. 

We attempt to explain the mechanism of choosing, fundamental 

to development, which results from the emergence of consciousness, a 

phylogenetically late phenomenon of the anima, and which, ontogenetically, 

in the individual, springs from an obscure instinct, which gradually expands 

itself until it achieves consciousness of the absolute.  By explaining how 

one learns to control stimuli, which will allow the options, the choices, 

we attempt to clarify the conditions that make it possible, both those 

of the organo-psychic apparatus of the individual as well as those of the 

environment in which he lives.We establish as conditions for this learning 

the use of reason and the correct information about reality.  We reiterate that 

the educable individuals are the hope for the development of humanity.  The 

information given to individuals must be appropriate to each developmental 

stage, in order to permit them the possible choices at each age. 

THE TRILOGY: RELIGION – THE NEWEST TESTAMENT 
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Tal conhecimento exige, também, que o indivíduo conheça a si 

mesmo, para aquilatar as contaminações do espelhismo do seu espírito, 

o que só pode ocorrer a partir da liberdade do pensamento.

Nossa expectativa é a de que nossa contribuição surta o efeito 

desejado, que é o de que as religiões façam uma releitura objetiva dos 

seus textos considerados sagrados, para expurgá-los das afirmações 

absolutamente utópicas, conferindo, assim, maior credibilidade às suas 

colocações verdadeiras, evitando o arremedo de religiosidade que os 

povos vivem até o nosso tempo. Uma vez que os indivíduos necessitam 

exercer a liberdade do pensamento para poderem atingir a adultez, 

oferecemos uma técnica segura para esse fim, baseada na lei operacional 

da aprendizagem, que garante que eles percebam a realidade e se tornem 

capazes de influir na sua própria evolução ao aprender a controlar sua 

conduta e a organizá-la no sentido de cada vez maior harmonização com 

o todo e no todo, o que vai exigir a constante capacidade de escolha.

Procuramos explicar o mecanismo da escolha, fundamental na 

evolução, que decorre do surgimento da consciência, esse fenômeno 

filogeneticamente tardio do anímico, e que é, ontogeneticamente, no 

indivíduo, decorrente de um instinto obscuro, que se vai ampliando até 

a consciência do absoluto. Explicando o aprendizado do controle dos 

estímulos, que vai permitir as opções, as escolhas, procuramos esclarecer 

as condições que o propiciam, tanto as do aparato organo-psíquico do 

indivíduo quanto as do ambiente em que vive. Estabelecemos como 

condições para esse aprendizado o uso da razão e as informações 

corretas sobre a realidade. Lembramos que os indivíduos educáveis 

são a esperança para a evolução da humanidade. As informações a 

serem fornecidas aos indivíduos devem ser adequadas a cada estágio 

evolutivo, para permitirem as escolhas possíveis em cada idade.
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In our understanding, the future, the yet to come, is auspicious, 

provided that all necessary knowledge is gathered for humanity to 

acquire and transmit a culture based on truth, on the verification 

of reality.  The first of these is that the universe is, necessarily, 

harmonious, which means that, when it is not seen as such, one has to 

seek to understand the distortions of perception.  Likewise, freedom 

of thought must be respected, as well as the principle of sufficient 

reason, since the individual is founder in freedom.  In a near future, 

every individual will be harmonized with himself at every stage of his 

development, moving towards his final destination, the communion 

with the Creator, provided that his transformation into a person is 

guaranteed, by means of an enlightened education and a topical, 

true, religiosity.

THE TRILOGY: RELIGION – THE NEWEST TESTAMENT 
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No nosso entender, o futuro, o por vir, é auspicioso, desde 

que sejam amealhados todos os conhecimentos necessários para a 

humanidade adquirir e transmitir uma cultura com base na verdade, 

na constatação da realidade. O primeiro deles é o de que o universo 

é, necessariamente, harmônico, o que significa que, quando assim 

não for visto, deve-se buscar compreender as distorções da percepção. 

Igualmente, a liberdade do pensamento deve ser respeitada, bem como o 

princípio da razão suficiente, pois o indivíduo é fundante em liberdade.  

Num futuro próximo, cada indivíduo estará harmonizado consigo 

mesmo em cada estágio do seu existir, caminhando para o seu destino 

último, a comunhão com o Criador, desde que lhe seja garantida sua 

transformação em pessoa, por meio de uma educação esclarecida e 

uma religiosidade tópica, verdadeira.

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO
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Since our purpose is to collaborate in writing the Newest 

Testament, we consider it fitting to offer our readers a synopsis of 

the Old and of the New Testament, in the hypothesis that they do 

not know them. 

2.1. The Old Testament  

The history of the Hebrews, descendants of the patriarch 

Abraham, offers the world, by means of the Testament, which 

means pact, alliance, also called Bible, which means “book par 

excellence”, set of books, a solid theology, which has traversed over 

the times.  The Bible consists of three parts:  the Law (Torah), or 

Pentateuch, with its five books, which are Genesis, the Exodus, 

Leviticus, Numbers and Deuteronomy; the Prophets; the Writings.  

The first book, the Genesis, or the book of the origins, teaches 

that the primitive harmony with God was broken by disobedience, 

which led to the lie in order to hide the consciousness that man 

had of his nakedness; in this way, sin arose, accompanied by 

suffering and shame, but man was allowed to nourish the hope of 

a deliverance, of redemption. 

In the  f i r s t  par t ,  the  Genes i s  te l l s  that ,  l e f t  to 

his own consciousness, man committed the first crime:  the 

brother envies his brother and kills him. This is the cursed 

inheritance: disobedience, lying, envy, murder. After the flood,  
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2. O TÍTULO

Uma vez que o nosso propósito é colaborar para a elaboração 

do Novíssimo Testamento, consideramos oportuno oferecer aos 

nossos leitores uma sinopse do Antigo e do Novo, na hipótese de 

não os conhecerem.

2.1. O Antigo Testamento

A história dos hebreus, provenientes do patriarca Abraão, 

oferece ao mundo, por meio do Testamento, que significa pacto, 

aliança, também chamado Bíblia, que significa “livro por excelên-

cia”, conjunto de livros, uma teologia sólida, que vem atravessando 

os tempos. A Bíblia compreende três partes: a Lei (Torah), ou 

Pentateuco, com seus cinco livros, que são o Gênesis, o Êxodo, o 

Levítico, os Números e o Deuteronômio; os Profetas; os Escritos. 

O primeiro livro, o Gênesis, ou o livro das origens, ensina que a 

harmonia primitiva com Deus foi rompida pela desobediência, 

que levou à mentira para esconder a consciência que o homem 

teve da sua nudez; desta forma, surgiu o pecado, acompanhado do 

sofrimento e da vergonha, mas foi permitido ao homem alimentar 

a esperança de uma libertação, da redenção.

Na sua primeira parte, o Gênesis conta que, deixado ao 

sabor da sua própria consciência, o homem cometeu o primeiro 

crime: o irmão inveja o irmão e o mata. Esta a herança maldita: 

desobediência, mentira, inveja, assassinato. Depois do dilúvio,  
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the first alliance between God and man arose, the covenant, the only 

way to solve envy, and it was determined that man should obey the 

commandments.  From negligence in abiding by the law, babel came 

about, the confusion of languages, and the return to chaos almost 

occurred.  In its second part, the Genesis tells how God endowed in 

Abraham the special alliance with a chosen people, proclaimed by 

Moses five hundred years later, an alliance consisting in fidelity and 

having circumcision as a sign. Following this, Jacob, a man full of flaws, 

was chosen by God, who gave him a new name, Israel. This became 

a new and blessed man, and the divine blessings were extended to his 

son Joseph, later sold by his brothers and taken prisoner to Egypt, 

which allowed him to become the protector of his people. 

In Exodus, the story of the deliverance of the Hebrews from 

slavery in Egypt, an adversary of the chosen people, is told, the 

earthly power which intended to oppose the divine plans.  Moses 

became the leader of the oppressed people.  He received the ten 

commandments from God: “You shall have no other gods besides 

me”; “You shall not make for yourself an idol, whether in the form 

of anything that is in heaven above, or that is on the earth beneath, 

or that is in the water under the earth.  You shall not bow down to 

them or worship them”; “You shall not make wrongful use of the 

name of the Yahveh, your God”; “Remember the Sabbath day”; 

“Honor your father and your mother...”; “You shall not murder”; 

“You shall not commit adultery”; “You shall not steal”; “You shall 

not bear false witness against your neighbor”; “You shall not covet 

your neighbor’s house...” (Ex. 20.3-17).  The pact, barely concluded, 

was violated by ancient idolatrous habits, but Moses was able to 

redirect his people to obey the divine precepts. 
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surgiu a primeira aliança entre Deus e os homens, o contrato, 

única forma de resolver a inveja, ficando determinado que o 

homem deveria obedecer aos mandamentos. Da negligência no 

cumprimento da lei, surgiu a babel, a confusão de línguas, e quase 

ocorreu a volta ao caos. Na sua segunda parte, conta o Gênesis 

como Deus colocou em Abraão a aliança especial com um povo 

eleito, proclamada por Moisés quinhentos anos depois, aliança 

esta consistindo na fidelidade e tendo como sinal a circuncisão.  

Em seguida, Jacó, um homem cheio de defeitos, foi escolhido por 

Deus, que lhe deu um novo nome, Israel. Este tornou-se um ho-

mem novo e abençoado, e as bençãos divinas se estenderam a seu 

filho José, vendido depois pelos irmãos e levado prisioneiro para o 

Egito, o que lhe permitiu vir a ser o protetor do seu povo.

No Êxodo, é contada a história da libertação dos hebreus da 

escravidão do Egito, adversário do povo eleito, o poder terreno 

pretendendo contrariar os planos divinos. Moisés tornou-se o chefe 

do povo oprimido. Recebeu de Deus o decálogo: “Não terás outros 

deuses diante de mim”; “Não farás para ti imagem de escultura, nem 

figura alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo sobre a 

terra, ou nas águas, debaixo da terra; não te prostrarás diante delas 

e não lhes prestarás culto”; “Não pronunciarás o nome de JAVE, 

teu Deus, em vão...”; “Lembra-te de santificar o dia de sábado”; 

“Honra teu pai e tua mãe...”; “Não matarás”; “Não cometerás 

adultério”; “Não furtarás”; “Não levantarás falso testemunho 

contra teu próximo”; “Não cobiçarás a casa do teu próximo...”  

(Ex. 20,3 a 17). O pacto, apenas concluído, foi violado pelos antigos 

hábitos idólatras, mas Moisés conseguiu reconduzir o seu povo à 

obediência dos preceitos divinos.
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In Leviticus, the history of worship is told.  The sacrifices were 

the holocausts, consummation of the victim by fire, the oblations, 

offerings, the acts of grace and the expiations, atonement for the sins.  

The priests were, exclusively, from the tribe of Levites.  Progress was 

made with the Law of Talion; “eye for eye, tooth for tooth”, since, 

before that, every injury was revenged seven times.  In Numbers, 

continuation of Exodus, the story of the twelve tribes in the desert 

is told, a not very edifying story of ingratitude and rebellions, 

and their battles with the neighboring peoples of Palestine, were 

they were passing through.  In Deuteronomy, second law, the ten 

commandments are elucidated, exhorting people to the obedience 

to God, to the fidelity to the old laws of the alliance and to charity.  

In this way, the Pentateuch, dealing with the alliance between God 

and men, sums up, in its fifth book, the spiritual testament of Israel. 

In Prophets, we find the narrative of the story of those men who 

spoke in the name of God, exhorted the people to fidelity to Him, were 

councilors of the judges and of the kings.  Isaiah was the greatest of the 

prophets of Israel, the prophet of justice and, subsequently, of consolation 

and hope. Jeremiah, the prophet of misfortune and of the fall of Jerusalem, 

that occurred in 586 B.C., and which he witnessed, wrote the famous 

laments. Ezekiel interpreted the fall of Jerusalem, which he had also 

foretold, as a punishment, and he taught, for the first time, individual 

responsibility.  Daniel was the prophet, par excellence, of the expectation of 

the coming of the Kingdom of God.  Hosea insisted on the moral character 

of the punishments.  Joel valued religious culture.  Amos rose up against 

social injustice.  And also Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, 

Habakkuk, Haggai, Zechariah, Malachi, Jesus, all of them confirming the 

trajectory of the people of God, from the fall to the redemption. 
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No Levítico, é contada a história do culto. Os sacrifícios eram 

os holocaustos, consumição da vítima pelo fogo, as oblações, ofe-

rendas, as ações de graças e as expiações, reparações pelos pecados. 

Os sacerdotes eram, exclusivamente, da tribo de Levi. Deu-se o 

progresso da lei de Talião, “olho por olho, dente por dente”, pois, 

antes dela, cada injúria era vingada sete vezes. Nos Números, con-

tinuação do Êxodo, fica-se conhecendo a história das doze tribos 

no deserto, história pouco edificante, de ingratidão e de rebeliões, 

e suas lutas com as povoações vizinhas da Palestina, por onde iam 

passando. No Deuteronômio, segunda lei, clarifica-se o decálogo, 

exortando-se à obediência a Deus, à fidelidade às antigas leis da 

aliança e à caridade. Assim, o Pentateuco, tratando da aliança en-

tre Deus e os homens, resume, no seu quinto livro, o testamento 

espiritual de Israel.

Nos Profetas, encontra-se a narração da história daqueles ho-

mens que falavam em nome de Deus, exortavam o povo à fidelidade 

a Ele, eram os conselheiros dos juízes e dos reis. Isaías foi o maior 

dos profetas de Israel, o profeta da justiça, e, posteriormente, da con-

solação e da esperança. Jeremias, o profeta das desgraças e da queda 

de Jerusalém, que ocorreu em 586 a.C., a qual assistiu, escreveu as 

célebres lamentações. Ezequiel interpretou a queda de Jerusalém, que 

também previra, como um castigo, e ensinou, pela primeira vez, a 

responsabilidade individual. Daniel foi o profeta, por excelência, da 

expectativa pelo reino de Deus. Oséias insistiu no caráter moral dos 

castigos. Joel valorizou a cultura religiosa. Amós insurgiu-se contra as 

injustiças sociais. E mais, Abdias, Jonas, Miquéias, Naum, Sofonias, 

Habacuc, Ageu, Zacarias, Malaquias, Jesus, todos eles confirmando 

a trajetória do povo de Deus, da queda à redenção.
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In Prophets, we can highlight still:  in the story of Josiah, 

successor of Moses, the gradual settling of the Israelites in the land 

of Canaan, Palestine; in Judges, the story of a period of political and 

religious decadence, revealing a civilization still primitive and a moral 

consciousness on the path of development; in both books of Samuel, 

judge and prophet, a theocrat, the fragil Saul is known, first king, 

and the young and courageous David, second king and savior of 

the people; in the two books of the Kings the role of the prophets is 

confirmed, whose mission  was to remind the kings of their obligation 

to faithfully observe the word of God; in the two books of Maccabees,  

the register of the struggle against the Romans and the testimony of 

a new belief, the faith in the immortality of the soul. 

In the Writings, various books are gathered.  That of the Psalms, 

or Psalter, contains, in addition to the praises, the laments, the songs of 

penitence and of recognition, didactic poems and ardent supplications, 

attributed mainly to David. That of the Proverbs, attributed to 

Solomon, considers humanity, from a moral point of view, divided into 

two categories, which are that of the wise and that of the incipients; 

it insists on the virtues; it stresses filial piety and the role of reward 

and punishment.  That of Job shows God punishing a righteous 

man because he wanted to unveil His mysterious plans.  The Song of 

Songs deals with human love, exalts marriage, considers the chosen 

nation the wife of the Lord.  That of Ruth promises salvation to the 

non-Jew who is faithful to the Law. That of Laments leads one to the 

recognition of one’s own faults. Ecclesiastes deals with the instability 

of human life and recommends the fruition of earthly possessions, 

observing the fear of God and His commandments. That of Esther 

reveals that God can resort to ludicrous means to save His people.  
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Nos Profetas, podem salientar-se, ainda: na história de Josué, 

sucessor de Moisés, a lenta instalação dos israelitas na terra de Ca-

naan, Palestina; nos Juízes, a narração de um período de decadência 

política e religiosa, revelando-se uma civilização ainda primitiva 

e um senso moral em vias de aperfeiçoamento; nos dois livros de 

Samuel, juiz e profeta, teocrata, fica-se conhecendo o frágil Saul, 

primeiro rei, e o jovem e valoroso Davi, segundo rei e salvador do 

povo; nos dois livros dos Reis, dá-se a confirmação do papel dos 

profetas, cuja missão era lembrar aos reis seu dever de observância 

da fidelidade à palavra de Deus; nos dois livros dos Macabeus, o 

registro da luta contra os romanos e o testemunho de uma crença 

nova, a fé na imortalidade da alma.

Nos Escritos, estão reunidos vários livros. O dos Salmos, 

ou Saltério, contém, além dos louvores, das lamentações, dos 

cânticos de penitência e de reconhecimento, poemas didáticos e 

súplicas ardentes, atribuídos principalmente a Davi. O dos Pro-

vérbios, atribuído a Salomão, considera a humanidade, do ponto 

de vista moral, dividida em duas categorias, a dos sábios e a dos 

incipientes; insiste nas virtudes; acentua a piedade filial e o papel 

da recompensa e do castigo. O de Jó mostra Deus castigando um 

justo porque quis desvendar Seus planos misteriosos. O Cântico 

dos Cânticos trata do amor humano, enaltece as núpcias, consi-

dera a nação escolhida a esposa do Senhor. O de Rute promete 

a salvação ao não judeu fiel à Lei. O das Lamentações leva ao 

reconhecimento das próprias faltas. O Eclesiastes trata da instabi-

lidade da vida humana e recomenda a fruição dos bens terrenos, 

observados o temor a Deus e Seus preceitos. O de Ester mostra 

que Deus pode valer-se de meios irrisórios para salvar Seu povo.  
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That of Daniel speaks of the kingdom of God. Those of Ezra and 

Nehemiah, with the Chronicles, talk about the foundation of a true 

religious community. 

Judaism, or Mosaism, consists of the set of conventions that 

Moses received from God.  The dogma of the unity of God is the 

basis of the faith, thus establishing monotheism.  God, invisible 

and incorporeal, is the Being par excellence, eternal, all-powerful, 

omnipresent, just, creator of heaven and of earth.  The first man 

committed a fault, for which all of his descendants suffer the 

punishment.  The Messiah will come and reconcile humanity 

with God.  The kingdom of Judah, surviving, together with that 

of Benjamin, of the twelve tribes of Israel, of which ten were 

conquered by Assyria in 722 B.C., was located between Egypt and 

Assyria; it also entered into decline, under successive dominations, 

and in the end only one religious community remained, which 

gathered together all of the remaining Israelites.  Freed by Judas 

Maccabeus, in 163 B.C., Judea experienced independence for over 

a century until 63 B.C., when it was reduced to a Roman province. 

In the seventh year of our era, the government of Judea was 

entrusted to a Roman proxy.  A new independence movement 

was devised, provoking the Roman reprisal and the taking 

of Jerusalem by the Emperor Tito, in the year 70, ending, 

then, the history of the ancient Israelites.  The history of the 

prophet Jesus became the basis of a new religion, Christianity.  

The Jews, without a homeland, spread out over the world, 

remaining united through faith, customs and in the hope of 

reconstituting the State of Israel, which occurred on May 14, 

1948, with David Ben Gurion, who declared its independence.  
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O de Daniel fala do reino de Deus. Os de Esdras e Neemias, com 

as Crônicas, tratam da fundação de uma verdadeira comunidade 

religiosa.

O judaísmo, ou mosaísmo, compreende, pois, o conjunto das 

instituições que Moisés recebeu de Deus. O dogma da unidade de 

Deus é a base da fé, afirmando-se, assim, o monoteísmo. Deus, in-

visível e incorpóreo, é o Ser por excelência, eterno, todo-poderoso, 

onipresente, justo, criador do céu e da terra. O primeiro homem 

cometeu uma falta, pela qual todos os seus descendentes sofrem 

o castigo. O Messias virá e reconciliará a humanidade com Deus.  

O reino de Judá, sobrevivente, juntamente com o de Benjamim, 

das doze tribos de Israel, das quais dez foram conquistadas pela 

Assíria em 722 a.C., situava-se entre o Egito e a Assíria; foi, tam-

bém, declinando, sob sucessivas dominações, permanecendo, afi-

nal, apenas, uma comunidade religiosa, que congregava todos os 

israelitas remanescentes. Libertada por Judas Macabeu,  em  163 

a.C., a Judéia conheceu a independência por mais de um século, 

quando, em 63 a.C., foi reduzida a província romana.

No ano sete da nossa era, o governo da Judéia foi confiado 

a um procurador romano. Novo movimento de independência 

foi-se delineando, provocando a represália romana e a tomada 

de Jerusalém pelo imperador Tito, no ano 70, terminando, as-

sim, a história dos antigos israelitas. A história do profeta Jesus 

passou a constituir as bases de uma nova religião, o cristianismo. 

Os judeus, sem pátria, espalharam-se pelo mundo, conservan-

do-se unidos na fé, nos costumes e na esperança da reconstitui-

ção do Estado de Israel, que ocorreu em 14 de maio de 1948, 

com David Ben Gurion, que proclamou sua independência.  
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Frequently in battle against the neighboring Arab states, the State 

of Israel has, through harsh suffering, been preserving its hegemony 

and witnessing its faith, as the guardian of millenary wisdom, 

awaiting the coming of the Messiah, the one who will bring new 

light to the world.

 

2.2. The New Testament  

The history of the Christians is that of the followers of the 

teachings of Jesus, called the Christ, the anointed, the Messiah 

announced in the Judaic testament, the redeemer announced by the 

prophets.  Jesus, or Yahweh, the salvation, was born in Bethlehem, 

of the Virgin Mary, a descendant of the royal house of David, on 

December 25th of the year 749 of Rome, and died crucified in the 

year 33 of the modern era. With his story, the Bible came to consist of 

the Old and the New Testament, the former consisting of the history 

of Judaism and the latter of the history of Christianity.  The New 

Testament consists of the Gospel, or the Good News, in the versions 

of Mathew, Mark, Luke and John; the Acts of the Apostles, sequence 

of the Gospel of Luke; the Epistles of St. Paul, St. Peter, St. John and 

St. Luke; the Apocalypse, of St. John. 

The Gospel was a preached Word; before being read, it was heard.  

Jesus lived what he taught, and his apostles propagated his teachings, 

seeking to live in accordance with how He had taught and lived.  The 

Gospels of Mathew, Mark, and Luke are called Synoptic Gospels because 

they are very similar to each other, but they have great differences 

among themselves too.  Mathew, whose real name was Levi, a tax 

collector before being summoned to be part of the apostolic company,  
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Freqüentemente em luta com os estados árabes vizinhos, vem, o 

Estado de Israel, mantendo a duras penas sua hegemonia e tes-

temunhando sua fé, como guardião de uma sabedoria milenar, 

aguardando a vinda do Messias, aquele que irá trazer novas luzes 

para o mundo.

2.2. O Novo Testamento

A história dos cristãos é a dos seguidores dos ensinamentos 

de Jesus, chamado o Cristo, o ungido, o Messias proclamado pelo 

testamento judaico, o redentor anunciado pelos profetas. Jesus, 

ou Javé, a salvação, teria nascido em Belém, da Virgem Maria, 

descendente da casa real de Davi, em 25 de dezembro do ano 749 

de Roma, e morrido crucificado no ano 33 da era moderna. Com 

a sua história, a Bíblia passou a constituir-se do Antigo e do Novo 

Testamento, o primeiro compreendendo a história do judaísmo, e 

o segundo, a história do cristianismo. O Novo Testamento compre-

ende o Evangelho, ou a Boa Nova, nas versões de Mateus, Marcos, 

Lucas e João; os Atos dos Apóstolos, seqüência do Evangelho de 

Lucas; as Epístolas de São Paulo, de São Pedro, de São João e de 

São Lucas; o Apocalipse, de São João.

O Evangelho foi uma Palavra pregada; antes de ser lido, foi 

ouvido. Jesus viveu o que ensinou, e seus apóstolos propagaram seus 

ensinamentos, procurando viver conforme Ele ensinara e vivera. Os 

Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados Evangelhos 

sinóticos, porque muito se assemelham, mas têm, também, entre si, 

grandes diferenças. Mateus, cujo verdadeiro nome era Levi, coletor de 

impostos antes de ser chamado para fazer parte do colégio apostólico,  
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wrote his Gospel around the year 60.  Mark, or John Mark, wrote 

a summary of Peter’s teachings in 63, but he also directly witnessed 

the life and activity of Jesus.  Luke, Greek, was not an eyewitness of 

the events, but he made use of the texts of Mark and Mathew.  The 

Gospel of John, an apostle, one of the most intimate disciples of Jesus, 

was written more than thirty years after the first three. 

The Gospels, considered an invaluable document on the 

life and teachings of Jesus, differ merely in secondary details.  

Mathew wrote in Palestine for Jewish readers, with countless 

citings of the Old Testament.  Mark wrote for the pagans, 

attempting to highlight the miracles performed as extraordinary 

proof of the mission of Christ. Luke also wrote for the pagans, 

seeking to inspire them with the kindness and mercy of Jesus.  

John tried to reveal the divinity of Jesus and a little of his 

invisible reality, though taking care to show him as a man, in 

the reality of his acts and his preaching; he wanted to show 

that Jesus, who was the “Light”, was not received by the Jews as 

was his right, was disregarded by them in his true magnitude, 

was rejected and killed, but resurrected to reveal God’s glory; 

he related not only the facts but also his personal experience 

with Jesus, as a believer. 

From the Gospel, the Sermon on the Mount deserved 

special distinction: “Blessed are the poor in spirit, for theirs is the 

kingdom of heaven!”; “Blessed are those who mourn, for they will 

be comforted!”; “Blessed are the meek, for they will inherit the 

earth!”; “Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, 

for they will be filled!”; “Blessed are the merciful, for they will receive 

mercy!”; “Blessed are the pure of heart, for they will see God!”;  
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redigiu seu Evangelho por volta do ano 60. Marcos, ou João Marcos, 

escreveu um apanhado dos ensinamentos de Pedro, em 63, mas 

também testemunhou diretamente a vida e a atividade de Jesus. 

Lucas, grego, não foi testemunha ocular dos acontecimentos, mas 

valeu-se dos textos de Marcos e de Mateus. O Evangelho de João, 

apóstolo, um dos mais íntimos discípulos de Jesus, foi redigido 

mais de trinta anos após os três primeiros.

Os Evangelhos, considerados documento inestimável sobre a 

vida e os ensinamentos de Jesus, diferem apenas em detalhes acessórios. 

Mateus escreveu na Palestina para leitores judeus, com inúmeras citações 

do Antigo Testamento. Marcos escreveu para os pagãos, procurando 

ressaltar os milagres operados como provas extraordinárias da missão de 

Cristo. Lucas escreveu também para os pagãos, procurando comovê-los 

com a bondade e a misericórdia de Jesus. João procurou mostrar a divin-

dade de Jesus e um pouco da sua realidade invisível, embora cuidando 

de mostrá-lo também como um homem, na realidade dos seus atos e 

das suas pregações; ele quis mostrar que Jesus, que era a “Luz”, não foi 

recebido pelos judeus como era seu direito, foi desconsiderado por eles 

na sua magnitude verdadeira, foi rejeitado e morto, mas ressuscitou para 

manifestar a glória de Deus; contou não somente fatos, mas também 

sua experiência pessoal junto de Jesus, como crente.

Do Evangelho, mereceu especial destaque o Sermão da Monta-

nha: “Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles 

é o reino dos céus!”; “Bem-aventurados os que choram, porque serão 

consolados!”; “Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra!”; 

“Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão sacia-

dos!”; “Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a mise-

ricórdia!”; “Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus!”;  
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“Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God”; 

“Blessed are those who are persecuted for righteousness’ sake, for theirs 

is the kingdom of heaven”; “Blessed are you when people revile you 

and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on 

my account.  Rejoice and be glad, for your reward will be great in 

heaven, for in the same way they persecuted the prophet who were 

before you” (Mt 5:3-11). 

The Acts of the Apostles, sequence of the Gospel of Luke, tell 

of the events that marked the emergence of the Church, and which 

are the rise of Jesus, the Pentecosts, the first preaching, in Jerusalem 

and in Palestine, and the history of Paul, his conversion, his travels, 

his imprisonment, and his transfer to Rome, abruptly interrupted, 

without mentioning the release of the apostle and his last trips before 

martyrdom.  In the first part it deals primarily with the influence of 

the Holy Spirit in the development of the first Christian communities; 

in the second, it shows Paul as the great converter of pagans. 

The Epistles of St. Paul, in order, are the following:  The 

two to the Thessalonians talk of the resurrection of the dead 

and warn against idleness.  The one to the Galatians explains 

what Christian freedom and the life of the faithful are.  The 

one to the Romans shows the impossibility of man to save 

himself through his own merit and the importance of faith 

and the fundaments of the moral life, which are tolerance and 

charity.  The two epistles to the Corinthians preach union and 

humility, protest against the scandals and immorality, comment 

on marriage, virginity, the dress of women, communion, charity 

and the rights of the apostles. Those to the Ephesians, to the 

Philippians and to the Colossians, written in captivity, deal with,  
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“Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de 

Deus!”; “Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, 

porque deles é o reino dos céus!”; “Bem-aventurados sereis quando 

vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo 

o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai-vos, porque 

será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os 

profetas que vieram antes de vós” (Mt 5, 3-11).

Os Atos dos Apóstolos, seqüência do Evangelho de Lucas, 

contam os acontecimentos que marcaram o surgimento da Igreja, e 

que são a ascensão de Jesus, o Pentecostes, a primeira pregação, em 

Jerusalém e na Palestina, e a história de Paulo, sua conversão, suas 

viagens, sua prisão e sua transferência para Roma, interrompendo-a 

bruscamente, sem falar na libertação do apóstolo e em suas últimas 

viagens antes do martírio. Na sua primeira parte, trata, principal-

mente, da influência do Espírito Santo no desenvolvimento das 

primeiras comunidades cristãs; na segunda, mostra Paulo como o 

grande realizador da conversão dos pagãos.

As Epístolas de São Paulo, pela ordem, são as que se seguem: 

As duas aos Tessalonicenses falam da ressurreição dos mortos e 

previnem contra a ociosidade. Aquela aos Gálatas explica o que é 

a liberdade cristã e a vida do fiel. Aquela aos Romanos mostra a 

impossibilidade de os homens se salvarem pelo seu próprio mérito 

e a importância da fé e dos fundamentos da vida moral, que são 

a tolerância e a caridade. As duas aos Coríntios pregam a união 

e a humildade, protestam contra os escândalos e a imoralidade, 

opinam sobre o casamento, a virgindade, o traje das mulheres, a 

comunhão, a caridade e os direitos dos apóstolos. Aquelas aos Efé-

sios, aos Filipenses e aos Colossenses, escritas no cativeiro, tratam,  
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the first and the second, the ministry of Christ in the Church and give 

moral council, and the third is of great joy.  That to Philemon implores 

for the forgiveness of a fugitive slave that had repented.  The two to 

Timothy and the one to Titus are pastorals, and they teach how to 

deal with the different categories of the faithful.  That to the Hebrews, 

whose authorship is questioned, defends the Gospels as a whole. 

The so called Catholic Epistles, because they are directed at a set of 

Churches, are the following:  That of James, brother of Jesus, reflects on 

the Sermon on the Mount and contains advice on the moral life, be they 

pity, justice and charity.  The first of Peter is noteworthy for its teaching 

on the joy of the baptized Christian and the union of the Christians in 

Jesus Christ; it is directed at the Christians who suffer persecution because 

of their faith, and it points them to the example of the passion of Christ, 

exhorting them to sainthood and to the practice of all of the virtues 

corresponding to their states.  The second of Peter, as well as that of Judas, 

have the main objective of refuting the false doctrines and of encouraging 

faithfulness to and love of God.  The three of John comprehend:  the first, 

the central idea that God is love and light, and that the Christian shall 

conduct himself as a son of the light, fleeing from concupiscence, obeying 

the commandments, especially that of charity, and to repent sincerely, if 

he sins; the two others, guidance for particular cases. 

The Apocalypse, revelation of John at the end of his life, 

in the year 100, a letter directed to the Churches of Asia Minor, 

is considered the most mysterious book of the entire Bible. The 

Christians found themselves greatly anguished, hopeless about 

being able to achieve religious independence; they were waiting for 

deliverance from persecution by means of the glorious return of Christ, 

which did not occur.  John sought to reassure and encourage them,  
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a primeira e a segunda, do ministério de Cristo na Igreja e dão con-

selhos morais, e a terceira é de regozijo. Aquela a Filemon implora o 

perdão para um escravo fugitivo arrependido. As duas a Timóteo e 

uma a Tito são pastorais, ensinam como tratar as diversas categorias 

de fiéis. Aquela aos Hebreus, cuja autoria é questionada, faz a apologia 

do Evangelho como um todo.

As chamadas Epístolas Católicas, porque dirigidas a um 

conjunto de Igrejas, são as que se seguem: A de Tiago, irmão de 

Jesus, reflete sobre o Sermão da Montanha e contém conselhos 

para a vida moral, quais sejam, piedade, justiça e caridade. A pri-

meira de Pedro é notável pelo seu ensinamento sobre a alegria do 

cristão batizado e a união dos cristãos em Jesus Cristo; é dirigida 

aos cristãos que sofrem perseguição por causa da sua fé, e apon-

ta-lhes o exemplo da paixão de Cristo, exortando-os à santidade 

e à prática de todas as virtudes correspondentes aos seus estados.  

A segunda de Pedro, assim como a de Judas, tem por principal objeto 

refutar as falsas doutrinas e encorajar a fidelidade e o amor a Deus.  

As três de João compreendem: a primeira, a idéia central de que 

Deus é amor e luz, devendo o cristão conduzir-se como filho da luz, 

fugindo da concupiscência, guardando os mandamentos, sobretudo 

o da caridade, e arrepender-se sinceramente, se pecar; as duas outras, 

orientações a casos particulares.

O Apocalipse, revelação de João no fim da sua vida, no ano 100, 

uma carta dirigida às Igrejas da Ásia Menor, é considerado o livro mais 

misterioso de toda a Bíblia. Os cristãos encontravam-se angustiados, 

desesperançados de conseguir a independência religiosa; esperavam 

a libertação das perseguições por meio do retorno glorioso do Cris-

to, que não ocorria. João procurou reconfortá-los e encorajá-los,  
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talking about the inevitable opposition of good and evil, and 

reminding them that the victory of God is decisive and certain, 

although achieved through suffering and death.  It presents to the 

reader a series of visions, or revelations, very symbolic of reality.  It is 

a supernatural message, veiled under symbols representing the past 

as well as the present and future, and that seeks to cover the time 

between the ascension of Jesus and his glorious return, presenting it 

as an inevitable time of suffering and struggle.  Finally, it summarizes 

the Testaments, the Old as an expectation and the New as a model, 

encouraging the Christian to be the center of himself and to fulfill his 

destiny in the direction toward the greater center, God. 

2.3. The Title  

In our understanding, the time for the Newest Testament 

is now, fulfilling the appeal of the Apocalypse of John, which 

encourages the Christian to be the center of himself and to fulfill his 

destiny toward the greater center, God.  We intend to do, at first, an 

exegesis, interpretation, of the Bible of a hermeneutic nature, based 

on laws, at the ontological level, of the history of the being, and at 

the anthropological level, of the history of the human being. 

THE TRILOGY: RELIGION – THE NEWEST TESTAMENT 
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falando da inevitável oposição do bem e do mal, e lembrando que 

a vitória de Deus é decisiva e certa, embora realizada no sofrimento 

e na morte. Apresenta ao leitor uma série de visões, ou revelações, 

muito simbólicas da realidade. Trata-se de uma mensagem sobre-

natural, velada sob símbolos representando tanto o passado como o 

presente e o futuro, e que procura cobrir o tempo entre a ascensão 

de Jesus e sua volta gloriosa, apresentando-o como um período 

inevitável de sofrimento e luta. Enfim, resume os Testamentos, o 

Antigo como espera e o Novo como modelo, concitando o cristão 

a ser o centro de si mesmo e a cumprir o seu destino em direção 

ao centro maior, Deus.

2.3. O Título

No nosso entender, a hora do Novíssimo Testamento é agora, 

cumprindo o apelo do Apocalipse de João, que concita o cristão a 

ser o centro de si mesmo e a cumprir o seu destino em direção ao 

centro maior, Deus. Pretendemos fazer, inicialmente, uma exegese, 

interpretação, da Bíblia de caráter hermenêutico, com base em leis, 

ao nível ôntico, da história do ser, e antropológico, da história do 

ser humano.

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO
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Our exegesis, interpretation, of the biblical text is hermeneutic 

because it is based on the laws registered in philosophical thought 

and in the contributions from the empirical science, biology, and of 

the eidetic sciences, interpersonal, psychology, and multipersonal, 

sociology.  All of the cultural assets that we have accumulated over 

our life points to the fact that in all times and in all places, there have 

existed, there exist and, possibly, there will exist, those individuals who 

revere the forces of nature, those individuals who lend these forces a 

representative form of being similar to man, those who consider man 

the center of the universe, those who consider science the ultimate 

end of man.  In accordance with the belief in the omnipotence of 

the forces of nature, of the gods that, perchance, preside over them, 

or of a god that presides over them, or of man, or of science, each 

human being will guide his conduct in accordance with the belief that 

comforts his spirit regarding his origin, life and destiny, as well as the 

origin, life and destiny of humanity and of the universe. 

The human being, the phenomenon man, which appeared 

on the earth for the first time at a time unknown, and in a manner 

also unknown, has very gradually been freeing himself from 

ecological limitations; his liberation has been possible because of 

the accumulation of knowledge about the world, things, beings 

in general, and about himself in particular. To survive, he had to 

focus his attention, initially, on the surrounding space, to which 

he had to adapt and from where he would get his sustenance.  

3. AN EXEGESIS
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3. UMA EXEGESE

Nossa exegese, interpretação, do texto bíblico é hermenêu-

tica porque baseia-se nas leis exaradas no pensamento filosófico 

e nas contribuições das ciências empírica, biologia, e eidéticas 

interpessoal, psicologia, e multipersonal, sociologia. Todo o acer-

vo cultural que vimos acumulando por toda a nossa vida aponta 

para o fato de que, em todas as épocas e em todos os lugares, terão 

existido, existem e, possivelmente, existirão, aqueles indivíduos 

que reverenciam as forças da natureza, aqueles que emprestam a 

estas forças a forma representativa de seres semelhantes ao homem, 

aqueles que consideram o homem o centro do universo, aqueles 

que consideram a ciência o fim último do homem. Conforme creia 

na onipotência das forças da natureza, dos deuses que, porventura, 

as presidam, ou de um deus que as presida, ou do homem, ou da 

ciência, cada ser humano pautará sua conduta de acordo com a 

crença que acalentar no seu espírito a respeito da sua origem, vida 

e destino, bem como da origem, vida e destino da humanidade e 

do universo.

O ser humano, o fenômeno homem, que apareceu na terra pela 

primeira vez em época ignorada, e de forma também ignorada, vem-se 

libertando muito lentamente das limitações ecológicas; sua libertação 

tem sido possível pelo acúmulo de conhecimentos sobre o mundo, as 

coisas, os seres em geral e sobre si mesmo, em particular. Para sobreviver, 

necessitou voltar sua atenção, inicialmente, para o espaço circundante, 

ao qual deveria adaptar-se e de onde deveria retirar o seu sustento.  
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To the notion of space, he added the notion of time, given the relative 

regularity of the demands of his organism and the constancy, also 

relative, of external phenomena, of nature, of his habitat.  The more 

man knows, the freer he becomes to opt, to choose his conduct.  The 

freer man is, the greater his personal and social responsibility. 

There have been two hypotheses about the evolution of human 

thought:  one, that each generation has been representative of a 

particular developmental stage; the other, that development is carried 

out in a disorderly fashion in time, in which it is even possible that 

more advanced achievements occur before other less significant ones.  

History does not have conditions to furnish precise data in this regard, 

and thus the problem is open to speculations.  In the same way that 

humanity’s attempts to explain the origin and destiny of the universe, 

which include the explanation of his own origin and his own destiny, 

the explanations about the evolution of human thought continue to 

be unsatisfactory and tendentious. 

Considering the historical facts as far as it is possible for us 

to understand and correlate them, we can say that, not even in 

terms of predominance, can we perceive an evolutionary line of 

human thought over time, as, in general, historians would wish.  It 

seems to us that specific tendencies, types of approach, have been 

manifested at all times, with the coloring, the line of reasoning 

and the language characteristic of each moment in time, and of 

each place, at each moment in time.  A problem of a more general 

order is that of the approach to knowledge, on the one hand, 

through reason and, on the other, through intuition: rationalists and 

intuitionists exist and have existed at all times and in all places, in 

the same way that conciliators, the neutral, have existed and exist.  
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À noção de espaço acrescentou a noção de tempo, dadas a relativa 

regularidade das exigências do seu organismo e a constância, tam-

bém relativa, dos fenômenos externos, da natureza, do seu “habitat”. 

Quanto mais conhece, mais o homem se torna livre para optar, para 

escolher sua conduta. Quanto mais livre, maior sua responsabilidade 

pessoal e social.

Duas têm sido as hipóteses a respeito da evolução do pensa-

mento humano: uma, a de que cada geração tem sido representativa 

de uma determinada etapa evolutiva; outra, a de que a evolução 

se faz de maneira desordenada no tempo, podendo, mesmo, ocor-

rer que aquisições mais avançadas antecedam outras de menor 

expressão. A história não tem condições de fornecer dados preci-

sos nesse sentido, ficando o problema ao sabor das especulações.  

Assim como as tentativas da humanidade no sentido de explicar a 

origem e o destino do universo, o que inclui a explicação da sua 

própria origem e do seu destino, as explicações sobre a evolução do 

pensamento humano continuam insatisfatórias e tendenciosas.

Atendo-nos aos dados históricos até onde nos foi possível com-

preendê-los e concatená-los, podemos dizer que nem mesmo a nível 

de predominância, como querem, em geral, os historiadores, podemos 

perceber uma linha evolutiva do pensamento humano através dos tem-

pos. Pareceu-nos mais que tendências específicas, tipos de abordagem, 

têm-se manifestado em todas as épocas, com o colorido, a argumen-

tação e a linguagem próprios de cada época, e de cada local, em cada 

época. Um problema de ordem mais geral é o da abordagem do conhe-

cimento, de um lado, pela razão e, de outro, pela intuição: racionalistas 

e intuicionistas existiram e existem em todos os tempos e em todos os 

lugares, assim como existiram e existem os conciliadores, os neutrais.  
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Thesis, antithesis, and synthesis have presented themselves, generally, 

simultaneously in space and time. 

3.1. Rational Philosophical Knowledge  

Human thought, generating the theory of knowledge, gnoseology, 

discarded the insoluble problems, such as the existence of God and the origin 

and destiny of the universe, leaving them open to irrational approaches, 

concerning itself mainly with the statics and dynamics of things and the 

universe, and with the structure and functioning of organisms. Thus, 

rational philosophical knowledge reveals, in the Pentateuch, the incoherence 

of the belief in a God who punishes and abandons his creatures to the 

mercy of his flaws, flaws created by Him, allowing these creatures even to be 

enslaved by other peoples (Genesis); then He bestows on his creatures the ten 

commandments, which they follow through harsh suffering (Exodus); the 

worship preached is based on sin and on expiations (Leviticus); ingratitude 

and rebellions follow (Numbers), which a second Law tries to correct, with 

the return to the obedience to the commandments (Deuteronomy). 

Continuing, rational philosophical knowledge registers:  in 

Prophets, a people in unmistakable decline is described, a people in 

constant need of being threatened by divine punishment; in Judges, 

the history of a still primitive civilization is told, one that is seeking 

to improve the moral sense of life; in the two books of Samuel, 

the fragility of Saul and the strength of David are pontificated; 

in the two books of Kings, the need for the prophets warnings is 

confirmed; in the two books of Maccabees, the story of the struggle 

against the Romans is told and the absolutely utopian belief in the 

immortality of the soul; in the Writings, there are the Psalms of David,  

miolo novissimo testamento.indd   64 7/30/12   10:14 AM



65

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO

Tese, antítese e síntese têm-se apresentado, geralmente, em simulta-

neidade espacial e temporal.

3.1. O conhecimento filosófico racional

O pensamento humano, gerando a teoria do conhecimento, a 

gnoseologia, descartou os problemas insolúveis, como o da existência 

de Deus e o da origem e destino do universo, deixando-os ao sabor 

das abordagens irracionalistas, ocupando-se, principalmente, com a 

estática e a dinâmica das coisas e do universo e com a estrutura e o 

funcionamento dos organismos. Assim, o conhecimento filosófico 

racional aponta, no Pentateuco, a incoerência da crença em um Deus 

que castiga e abandona suas criaturas ao sabor de seus defeitos, por 

Ele criados, deixando, inclusive, que sejam escravizadas por outros 

povos (Gênesis); em seguida, Ele presenteia suas criaturas com o de-

cálogo, que elas seguem a duras penas (Êxodo); o culto preconizado 

baseia-se no pecado e nas expiações (Levítico); seguem-se a ingratidão 

e rebeliões (Números), que uma segunda Lei procura corrigir, com a 

volta à obediência ao decálogo (Deuteronômio).

Continuando, o conhecimento filosófico racional registra: nos Pro-

fetas, é descrito um povo em franca decadência, que necessita ser sempre 

ameaçado pelo castigo divino; nos Juízes, é contada a história de uma civi-

lização ainda primitiva procurando aperfeiçoar o sentido moral da vida;  

nos dois livros de Samuel, pontificam-se a fragilidade de Saul e a for-

ça de Davi; nos dois livros dos Reis, é confirmada a necessidade das 

advertências dos profetas; nos dois livros dos Macabeus, é contada a 

história da luta contra os romanos e a crença absolutamente utópica na 

imortalidade da alma; nos Escritos, encontram-se os Salmos de Davi,  
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the proverbs of Solomon, the condescendence of Ruth towards 

the non-Jews who are faithful to the Law; the recommendation of 

Ecclesiastes to enjoy earthly pleasures, as long as the fear of God and 

his commandments are observed, as well as the  stories of Esther, of 

Daniel, of Ezra and of Nehemiah, these last two proclaiming the 

founding of a truly religious community. 

Subsequently, rational philosophical knowledge lays 

emphasis on:  In the Gospels, the miracles, which are extraordinary, 

irrational events; the kindness and the mercy of Jesus, which are 

virtues; the blessedness, which are a confirmation of the absolutely 

utopian concept of a vengeful and cruel God.  In the Acts of the 

Apostles, the ascension of Jesus and the Pentecost, absolutely 

utopian.  In the Epistles of St. Paul, the resurrection of the dead, 

the impossibility of men to save themselves on their own merit, 

absolutely utopian positions; tolerance and charity, unity and 

humility, which are virtues; the recognition of slavery and of the 

differentiated treatment of the faithful as admissible procedures. 

In the Catholic Epistles, the praiseworthiness of the blessedness, 

of repentance of the sin, of the passion of Christ, of the suffering 

caused to the Christians because of their faith; mercy, justice, 

charity, saintliness, which are virtues. 

Moreover, rational philosophical knowledge verifies:  In the 

Apocalypse, the revelation, of John, who tries to comfort the Christians 

by reminding them of the inevitable opposition between good and 

evil, which is a glaring error of perspective in regard to the unity of 

the structure of opposites, to its mechanism and to its movement; 

likewise, the affirmation that the victory of God, of the good, 

therefore, is necessarily realized through suffering and death; and, then,  
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os provérbios de Salomão, a condescendência de Rute para com os 

não-judeus fiéis à Lei; a recomendação do Eclesiastes de que se usu-

fruam os bens terrenos, desde que sejam observados o temor a Deus 

e seus preceitos, e mais as histórias de Ester, de Daniel, de Esdras e 

Neemias, estes dois últimos preconizando a fundação de uma verda-

deira comunidade religiosa.

Em seguida, o conhecimento filosófico racional salienta: No 

Evangelho, os milagres, que são acontecimentos extraordinários, 

irracionais; a bondade e a misericórdia de Jesus, que são virtu-

des; as bem-aventuranças, que são uma confirmação do conceito 

absolutamente utópico de um Deus vingativo e cruel. Nos Atos 

dos Apóstolos, a ascensão de Jesus e o Pentecostes, absolutamente 

utópicos. Nas Epístolas de São Paulo, a ressurreição dos mortos, a 

impossibilidade de os homens se salvarem pelo seu próprio mérito, 

posições absolutamente utópicas; a tolerância e a caridade, a união 

e a humildade, que são virtudes; o reconhecimento da escravidão e 

do tratamento diferenciado dos fiéis como procedimentos admissí-

veis. Nas Epístolas Católicas, a valorização das bem-aventuranças, 

do arrependimento do pecado, da paixão de Cristo, do sofrimento 

causado aos cristãos por causa da sua fé; a piedade, a justiça, a cari-

dade, a santidade, que são virtudes.

E mais, o conhecimento filosófico racional constata: No 

Apocalipse, revelação, de João, que procura reconfortar os cristãos 

lembrando-lhes a inevitável oposição entre o bem e o mal, o que 

é um erro crasso de perspectiva no tocante à unidade da estrutura 

dos contrários, ao seu mecanismo e ao seu movimento; do mesmo 

modo, a afirmação de que a vitória de Deus, do bem, portanto, é, 

necessariamente, realizada no sofrimento e na morte; e, em seguida,  
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the surprising invitation to the Christian to seek to be the center of himself 

and to fulfill his destiny toward the greater center, God. 

In this manner, rational philosophical knowledge deduced, 

from an interpretation of the biblical text, that it deals with the 

saga of the admirable Jewish people, whose superiority over other 

peoples is unquestionable, a people who created monotheism in its 

truly consistent form, but who was unable to free itself from the 

reflectionism of the spirit, which hampers, to this day, the spiritual 

evolution of humanity, fixating it on the childish belief in a vengeful 

and cruel God and on the adolescent belief of a possible commerce 

with Him, at first, belligerently and, later, peacefully.  Philosophically, 

thus, there are amendments to be made to such a text. 

3.2. Scientific Knowledge  

Human thought, by giving rise, also, to the need to describe, 

explain, and control natural events, by devising empirical science, 

biology, has been demonstrating the enormous complexity of the 

problem of knowledge of the human body, of its operation and of its 

preservation.  Empirical scientific knowledge detects, in the biblical 

text, sparse information about practical rudiments of the preservation 

of health, without any methodology, rudiments that are, in general, 

transmitted by oral culture, contaminated by superstition and 

mysticism and by the worship of miracles. 

Interpersonal eidetic scientific knowledge, psychology, seeking 

to explore or interpret the content of interpersonal phenomena in a 

methodical and critical manner, has been able to demonstrate the general 

law of harmonization of the human being with himself and with the whole,  

miolo novissimo testamento.indd   68 7/30/12   10:14 AM



69

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO

o surpreendente convite ao cristão para buscar ser o centro de si mesmo 

e para cumprir o seu destino em direção ao centro maior, Deus.

Desse modo, o conhecimento filosófico racional deduziu, da 

interpretação do texto bíblico, que se trata da saga do admirável povo 

judeu, cuja superioridade sobre os demais povos é indiscutível, povo 

este que criou o monoteísmo em sua forma realmente consistente, 

mas que não conseguiu livrar-se do espelhismo do espírito, que 

impede, até hoje, a evolução espiritual da humanidade, fixando-a 

na crença infantil de um Deus vingativo e cruel e na crença adoles-

cente de um possível comércio com Ele, primeiramente, aguerrido 

e, posteriormente, pacífico. Filosoficamente, pois, há reparos a fazer 

em tal texto.

3.2. O conhecimento científico

O pensamento humano, originando, também, a necessidade de 

descrever, explicar e controlar os acontecimentos naturais, elaboran-

do a ciência empírica, biologia, vem procurando mostrar a enorme 

complexidade do problema do conhecimento do corpo humano, do 

seu funcionamento e da sua preservação. O conhecimento científico 

empírico reconhece, no texto bíblico, notícias esparsas de rudimen-

tos práticos de preservação da saúde, sem nenhuma metodologia, 

rudimentos estes, em geral, transmitidos pela cultura oral, eivada de 

crendices e misticismos e do culto dos milagres.

O conhecimento científico eidético interpessoal, psicologia, 

procurando explorar ou interpretar o conteúdo dos fenômenos in-

terpessoais de maneira metódica e crítica, vem demonstrando a lei 

geral da harmonização do ser humano consigo mesmo e com o todo,  
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and the particular laws which make up the personality of each 

one, which are those of the living field, of perception, of emotion, 

of intelligence, of consciousness, of morality, of sexuality, and of 

religiosity.  Interpersonal eidetic scientific knowledge detects in 

the biblical text:  in its first part, childish individuals, with routine 

manifestations of fear, rage, and pretense, and very little practicality; 

in its second part, adolescent individuals as well, with manifestations 

of attempts to negotiate with the Creator, at first, in a belligerent 

manner, and, secondly, in a peaceful way. 

Multipersonal eidetic scientific knowledge, sociology, seeking 

to explore or interpret the content of multipersonal phenomena, 

also in a methodical and critical manner, has been demonstrating 

the general law of harmonization of individuals in groups and of 

groups among themselves, and the particular laws which make up 

the syntality, personality of the group, which is the synthesis of the 

personalities of the individuals that make up the group, and which 

are those of dependence, counter-dependence, and  interdependence.  

Multipersonal eidetic scientific knowledge detects in the biblical 

text:  in the first part, childish groups, with routine manifestations 

of dependence on a leader, expecting from him the solution of all 

problems; in the second part, also adolescent groups, with routine 

manifestations of counter-dependence, seeking to negotiate with 

the leader, in a first moment with aggressiveness, and, in a second 

moment, peacefully. 

In this manner, empirical, interpersonal and multipersonal 

eidetic scientific knowledge induced, from the interpretation of the 

biblical text, that the saga of the Jewish people revealed: an almost total 

lack of knowledge of the human body, of its functioning and of its  
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e as leis particulares que informam a personalidade de cada um, e 

que são a do campo vivencial, a da percepção, a da emoção, a da 

inteligência, a da consciência, a da moralidade, a da sexualidade e a 

da religiosidade. O conhecimento científico eidético interpessoal re-

conhece, no texto bíblico: na sua primeira parte, indivíduos infantis, 

com manifestações habituais de medo, cólera e farsa, e muito pouca 

praticidade; na sua segunda parte, também indivíduos adolescentes, 

com manifestações de tentativas de comerciar com o Criador, em um 

primeiro momento, de modo aguerrido, e, em um segundo, de um 

modo pacífico.

O conhecimento científico eidético multipersonal, sociologia, 

procurando explorar ou interpretar o conteúdo dos fenômenos multi-

personais, também de maneira metódica e crítica, vem demonstrando 

a lei geral da harmonização dos indivíduos nos grupos e dos grupos 

entre si, e as leis particulares que informam a sintalidade, personalida-

de do grupo, que é a síntese das personalidades dos indivíduos que o 

integram, e que são a da dependência, a da contra-dependência e a da 

interdependência. O conhecimento científico eidético multipersonal 

reconhece no texto bíblico: na primeira parte, grupos infantis, com 

manifestações habituais de dependência de um líder, esperando dele 

a solução de todos os problemas; na segunda parte, também grupos 

adolescentes, com manifestações habituais de contra-dependência, 

buscando comerciar com o líder, em um primeiro momento com 

agressividade e, em um segundo, pacificamente.

Desse modo, o conhecimento científico, empírico, eidético 

interpessoal e eidético multipersonal, induziu, da interpretação do 

texto bíblico, que a saga do povo judeu manifestou: quase total des-

conhecimento do corpo humano, do seu funcionamento e da sua 
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preservation; a childish attitude of its members, with reactions of fear, 

rage, and pretense, and very little practicality, in the first part and, 

in the second, an adolescent attitude in an attempt to negotiate with 

the Creator, at first moment  with aggressiveness, and, secondly,  with 

pacifism;  group attitude, in the first part,  of childish dependence 

on a leader, and in the second, of an adolescent attitude of counter-

dependence, seeking to negotiate with the leader, at first with 

aggressivenes, and secondly, peacefully. 

3.3. Observations  

Once the hermeneutic exegesis of the biblical text has been is 

undertaken, some observations about it become valid.  In the first place, 

we can consider that the saga of the Jews, a people whose superiority 

over other peoples could always be seen, tells us of its childish and 

adolescent attempts to guide humanity from the point of view of its 

origin and of its destiny.  Therefore, the truth is that:  philosophically 

speaking, the Jewish people have lived and live, in their majority, in 

childhood, with some spells of adolescence, and they are responsible 

for the fact that a large part of humanity suffers this developmental 

obstruction; scientifically speaking, this obstruction is not justified, 

since the development of each individual, as such, is independent of 

the beliefs made known, and so is the development of each group; such 

evidence leads us to attempt to explain and solve this obstruction. 

Even though we presume to be in possession of the necessary 

knowledge to solve this dilemma, we feel that we must alert the Jewish 

people regarding their responsibility to solve it, if they wish to keep 

the hegemony of a people who are considered chosen to that end.  

THE TRILOGY: RELIGION – THE NEWEST TESTAMENT 
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preservação; atitude infantil dos seus membros, com reações de medo, 

cólera e farsa, e muito pouca praticidade, numa primeira parte e, numa 

segunda, atitude adolescente de tentar comerciar com o Criador, em 

um primeiro momento com agressividade e, em um segundo, com 

pacifismo; atitude grupal, na primeira parte, de dependência infantil 

de um líder, e, na segunda, atitude adolescente de contra-dependência, 

buscando comerciar com o líder, em um primeiro momento, com 

agressividade, e, em um segundo, pacificamente.

3.3. Observações

Uma vez realizada a exegese hermenêutica do texto bíblico, 

tornam-se válidas algumas observações a respeito dele. Em primeiro 

lugar, podemos considerar que a saga dos judeus, povo cuja superiori-

dade sobre os outros povos sempre pôde ser constatada, nos conta suas 

tentativas infantis e adolescentes de orientar a humanidade do ponto 

de vista da sua origem e do seu destino. Assim sendo, a verdade é que: 

filosoficamente falando, o povo judeu viveu e vive, na sua maioria, 

na infância, com alguns arroubos de adolescência, e é o responsável 

pelo fato de grande parte da humanidade sofrer tal emperramento 

evolutivo; cientificamente falando, tal emperramento não se justifica, 

pois a evolução de cada indivíduo, como tal, independe das crenças 

divulgadas, e a evolução de cada grupo, também; tais constatações 

levam à tentativa de explicar e resolver tal emperramento.

Muito embora tenhamos nós a pretensão de estarmos de posse do 

conhecimento necessário para a resolução de tal dilema, cabe-nos aler-

tar o povo judeu sobre sua responsabilidade de o solucionar, se desejar 

manter a hegemonia de um povo que se considera eleito para esse fim.  

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO
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Even though we feel qualified to point the way for the development of 

humanity, we know that we do not have the necessary charisma, nor 

do we have the temporal power for this task.  We do hope, however, 

to contribute so that individuals politically more qualified can bring 

about the necessary measures so that this enterprise can be carried out.  

This is the only way humanity can free itself from the childish belief 

in the existence of a cruel and vengeful God, and from the adolescent 

corollary that it is possible to negotiate with Him. 
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Embora nos sintamos capacitada para apontar o caminho para a evo-

lução da humanidade, sabemos que não temos o carisma necessário 

nem detemos o poder temporal para essa tarefa. Esperamos porém, 

contribuir para que indivíduos politicamente mais gabaritados pos-

sam efetivar as medidas necessárias para que esse empreendimento se 

realize. Só assim a humanidade poderá libertar-se da crença infantil 

na existência de um Deus cruel e vingativo, e do corolário adolescente 

de com Ele poder comerciar.
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Given that the foundation of the foundation of any thinking is the 

freedom to establish foundations, and having established that the principle 

of freedom is inherent to the being, who does not have foundation, 

because he is abyss, he is founder, and he is founder in freedom, we use 

the principle of sufficient reason, a principle of foundation which has as its 

basis the former.  Keeping in mind that the foundation freely establishes 

the conditions that then necessarily unfold, the need to understand the 

phenomenon of the repetition of the ancestral myth of the eternal return 

to the origins arises, which results from the dialectical opposition between 

the “nous”, the superior mind, and the “psyche”, the inferior mind, the 

two components of our intellect. 

It is necessary for us to consider that knowledge is universal, 

unique in its essence and diverse in its appearance, having initiatory 

symbolism as its language and as its secret rite initiation itself, through 

which the profane moves from the world of darkness, everyday 

existential life, to the world of light, the reconstitution of the being, 

the access to eternal life.  Our vision of knowledge is esoteric, interior, 

and it considers God a way, a stage of the human being in the search 

of himself, which explains the reflectionism of the spirit, which makes 

God a reflection of each step of the individual development.  One can 

observe that such a myth, of the mirrored God, became an external 

affirmation of childish faith, a mere historical fact, easily demystified, 

a fact that has compromised the true meaning of pure knowledge, of 

the unity of thought. 

4. FREEDOM
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4. A LIBERDADE

Uma vez que o fundamento do fundamento de qualquer pensar 

é a liberdade para fundamentar, e ficando estabelecido que o princí-

pio da liberdade é inerente ao ser, que não tem fundamento, porque 

é abismo, é fundante, e é fundante em liberdade, valemo-nos do 

princípio da razão suficiente, princípio de fundamento que tem em 

sua base o anterior. Tendo-se em vista que o fundamento estabelece 

livremente as condições que, em seguida, passam a desenrolar-se ne-

cessariamente, surge a necessidade de compreensão do fenômeno da 

repetição do mito ancestral do eterno retorno às origens, que decorre 

da oposição dialética entre o “nous”, a mente superior, e a “psyché”, 

a mente inferior, os dois componentes do nosso intelecto.

É necessário considerarmos que o conhecimento é universal, 

único em sua essência e diverso em sua aparência, tendo como lingua-

gem o simbolismo iniciático e como rito secreto a iniciação propria-

mente dita, por meio da qual o profano passa do mundo das trevas, a 

vida cotidiana existencial, para o mundo da luz, a reconstituição do 

ser, o acesso à vida eterna. Nossa visão do conhecimento é esotérica, 

interior, e considera Deus um modo, uma etapa do ser humano na 

busca de si mesmo, o que explica o espelhismo do espírito, que faz 

de Deus um reflexo de cada etapa da evolução do indivíduo. Pode 

observar-se que tal mito, o do Deus espelhado, converteu-se em uma 

afirmação exterior de fé infantil, um mero fato histórico, facilmente 

desmistificável, fato esse que comprometeu o verdadeiro sentido do 

conhecimento puro, da unidade do pensamento.
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The true meaning of the pure knowledge, of the unity of 

thought, preserved by the esoteric vision, interior, which we have of 

the phenomenon human life, which explains the relationship between 

the realization of the I and the realization of his exterior work, leads 

to the consciousness of the existing symmetry between the individual 

spirit and the world of objects, which points to a preexisting 

spiritual supra-reality which enlightens the universe of phenomena.  

In our understanding, the symbol, the meeting among two or more 

representations of the real and the ideal, works like spiritual food, 

destined to bring about enlightenment, though if its use is distorted 

in order to seek power, it can stray from its objective, which must 

be the search for individual and collective good, and move towards 

the wrong path of magic, occultism, and primitive ritualism. 

Nature, in its diversity, beginning with the individual’s 

body itself, is a set of symbols which incorporates him into the 

visible world, a super-symbol called Creation, and which one 

shall use for his development.  Symbolism and what it expresses 

must be considered as prior to the de facto appearance of the 

human being on the face of the earth, a prehuman language 

whose reading leads to the comprehension of the meaning of 

individual life and of existence as a whole.  One shall not forget 

that the esoteric vision does not have a history, it cannot suffer 

the alterations of history, because the supra-real cannot submit 

itself to the influence of that, which within its scale, only exists 

as an infra-reality.  The particular esotericisms, belonging to the 

histories of peoples, take the essential of their symbolic language 

and their metaphysics from the latent background of the universal 

esoteric vision. 
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O verdadeiro sentido do conhecimento puro, da unidade 

do pensamento, preservado pela visão esotérica, interior, que 

temos do fenômeno vida humana, que explica a relação entre a 

realização do eu e a realização da sua obra exterior, leva à tomada 

de consciência da simetria existente entre o espírito individual 

e o mundo dos objetos, que aponta para uma supra-realidade 

espiritual pré-existente que esclarece o universo dos fenômenos.  

No nosso entender, o símbolo, encontro entre duas ou mais 

representações do real e do ideal, funciona como alimento 

espiritual, destinado a efetivar a iluminação, podendo, se des-

virtuado o seu uso para a busca do poder, desviar-se do seu 

objetivo, que deve ser a busca do bem individual e coletivo, e 

enveredar para os descaminhos da magia, do ocultismo e do 

ritualismo primitivo.

A natureza, na sua diversidade, a partir do próprio corpo do 

indivíduo, é um conjunto de símbolos que o integram no mundo 

visível, um super-símbolo chamado Criação, e do qual deve ele 

valer-se para sua evolução. O simbolismo e o que ele expressa 

devem ser considerados como anteriores à própria aparição do ser 

humano na face da terra, uma linguagem pré-humana cuja leitura 

leva à compreensão do sentido da vida individual e da existência 

como um todo. Não se pode esquecer que a visão esotérica não 

tem história, não pode sofrer as alterações da história, porque o 

supra-real não pode submeter-se à influência do que, dentro da 

sua escala, só existe como infra-realidade. Os esoterismos parti-

culares, pertencentes às histórias dos povos, retiram o essencial 

de sua linguagem simbólica e sua metafísica do fundo latente da 

visão esotérica universal.
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There is, therefore, a relationship between the interior 

realization of the individual and the exterior reality of his acting 

in the world, there being no discrepancy between them, between 

purely material work and its significance as spiritual work.  Being the 

symbol, the meeting, the key to the mystery of existence, the obscure 

meeting, distorted, is a way to the enlightened, open meeting. The 

interpretation of the symbolism of the meeting presents itself as 

the instrument for understanding the attempts of the individual to 

position himself, beginning with his unknown and mythic origins, 

toward his just envisioned, mystical destiny.  Therefore, every 

individual needs to interpret, as clearly as possible, the meaning of 

life and contribute so that his vision is shared by others, in order 

that the being-in-the-world can free himself from the obstacle of the 

unfortunate repetition of the ancestral myth of the eternal return 

to the origins. 

The ancestral myth of the eternal return to the origins, in other 

words, of the search for uterine respite, for paradise lost, has presented 

itself as a prison from which the individual, in his childishness, is 

unable to free himself. His ignorance of the rational procedures 

necessary to initiate his life on the path of reality which surrounds him 

leads him, permanently, to the return to the anguish of the existential 

void.  The problem of the origin and destiny of the world, and of 

himself living in it, permanently insoluble, constitutes the greatest 

disquiet of the human spirit, manifesting itself in the most varied 

forms of anxiety.  Intuition, the direct, interior, esoteric knowledge, 

which the individual can have of himself, passes, necessarily, through 

the idea of the existence of God, in the search for the unity of thought, 

an absolute dialectical demand of his existing. 
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Há, pois, uma relação entre a realização interior do indivíduo 

e a realidade exterior de sua atuação no mundo, não havendo dis-

crepância entre elas, entre o trabalho puramente material e o seu 

significado como obra espiritual. Sendo o símbolo, o encontro, a 

chave do mistério da existência, o encontro obscuro, distorcido, é 

um caminho para o encontro clarificado, aberto. A interpretação 

do simbolismo do encontro apresenta-se como o instrumento para 

a compreensão das tentativas do indivíduo de posicionar-se, desde 

sua origem ignota e mítica, em direção ao seu destino apenas vis-

lumbrado, místico. Portanto, cada indivíduo necessita interpretar, o 

mais claramente possível, o sentido da vida e contribuir para que sua 

visão seja compartilhada pelos demais, a fim de que o ser-no-mundo 

se liberte do entrave da lamentável repetição do mito ancestral do 

eterno retorno às origens.

O mito ancestral do eterno retorno às origens, ou seja, da 

busca do repouso uterino, do paraíso perdido, tem-se apresenta-

do como a prisão da qual o indivíduo, na sua infantilidade, não 

consegue se libertar. Sua ignorância dos procedimentos racionais 

necessários para iniciar o seu viver na trilha da realidade que o 

circunda leva-o, permanentemente, ao regresso à angústia do 

vazio existencial. O problema da origem e do destino do mundo, 

e de si mesmo nele vivendo, permanecendo insolúvel, constitui 

a inquietação máxima do espírito humano, manifestando-se nas 

mais variadas formas de ansiedade. A intuição, o conhecimento 

direto, interior, esotérico, que o indivíduo pode ter de si mesmo, 

passa, necessariamente, pela idéia da existência de Deus, na busca 

da unidade do pensamento, exigência dialética imperiosa do seu 

existir.
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Not only does intuition necessarily pass through the idea of 

the existence of God; rational thinking also acknowledges the need 

for His existence, in the attempt of the individual to fully live every 

moment, facing mutability, the transience in the eternal.  What 

can be observed is that what the individual is so afraid of is to take 

responsibility for the direction that he will give to his existence, if 

he abandons the childish circularity of his intemperate returns to a 

paradisiacal origin, undoubtedly absolutely utopian.  To abandon 

the fantasy of a paradise lost is fundamental for humanity in order 

to hold on to present reality and to seek to live, only, in known time, 

with the freedom to plan his evolution.  The superior mind, the 

spirit, the “nous”, needs to discipline the inferior mind, the intellect, 

the “psyche”, in the sense of helping the body, the “soma”, without 

harming it, the spirit. 

If the intent of the human being is to be happy and if, to be 

happy, he must be free, and since only the truth makes us free, the 

examination of reality is fundamental, the only way to be happy.  

The absolutely utopian religious beliefs, such as that of a God that 

revenges Himself and punishes, are an obstacle to the evolution of 

the individual and must be completely eradicated.  Since knowledge 

is universal, unique in its essence and diverse in its appearance, it 

becomes necessary to decode the discrepancies in order to strengthen 

the similarities.  Once the ancestral myth of the eternal return to the 

origins, a totally utopian paradise, is eradicated, the human being 

becomes free to create his own real paradise, here and now, based on 

the knowledge of the true history of his spirituality. 

It is customary to say that the truly blind person is the one 

who does not wish to see.  The change occurring in the individual,  
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Não só a intuição passa necessariamente pela idéia da exis-

tência de Deus; também o raciocínio admite a necessidade da 

existência d’Ele, na tentativa do indivíduo de viver plenamente 

cada instante, enfrentando a mutabilidade, a transitoriedade no 

eterno. O que pode observar-se é que o que o indivíduo tanto teme 

é tornar-se responsável pela direção que venha a imprimir ao seu 

existir, se abandonar a circularidade infantil das voltas intempes-

tivas a uma origem paradisíaca, por certo absolutamente utópica. 

Abandonar a fantasia de um paraíso perdido é fundamental para a 

humanidade ater-se à realidade presente e buscar viver, apenas, no 

tempo conhecido, com a liberdade de programar a sua evolução.  

A mente superior, o espírito, o “nous”, necessita disciplinar a mente 

inferior, o psiquismo, a “psyché”, no sentido de assistir o corpo, o 

“soma”, sem desservir o espírito.

Se a meta do ser humano é ser feliz e se para ser feliz ele ne-

cessita ser livre, pois só a verdade liberta, é fundamental o exame 

da realidade, única forma de ser feliz. As crenças religiosas absolu-

tamente utópicas, como a de um Deus que se vinga e que castiga, 

são um entrave à evolução dos indivíduos e devem ser totalmente 

erradicadas. Sendo o conhecimento universal, único em sua essência 

e diverso em sua aparência, faz-se necessário decodificar as discre-

pâncias para fortalecer as semelhanças. Uma vez erradicado o mito 

ancestral do eterno retorno às origens, a um paraíso absolutamente 

utópico, o ser humano torna-se livre para criar um paraíso real, aqui 

e agora, com base no conhecimento da verdadeira história da sua 

espiritualidade.

É costume dizer-se que o verdadeiro cego é aque-

le que não quer ver. A mudança ocorrendo no indivíduo,  
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and not in the group, makes us the possessors of the right to 

communicate that the seed of our spirituality has long ago sprouted, 

and we offer its fruits to the chosen people, who “do not want to 

see”.  It is enough to have a panoramic view of the Jerusalem of the 

dream of us all, that Jerusalem Judaic in origin, to feel that it is the 

true spiritual flowerbed of humanity, with its old, Jewish, Christian, 

and Muslim neighborhoods, offering to make itself the center where 

the different beliefs represented there must come together, in a true 

emanation of spirituality, the epicenter from where the spiritual waves 

will flow to the entire universe. 

What delays this emergence of universal love is the pride of 

the Jewish people who do not want to admit their childishness, of 

the Christian people who do not want to correct their adolescence 

and of the Muslim people who want to maintain the fragile mask 

of the biblical text.  If so much impudence were not enough, 

spiritism has come along creating the complicating factor of a 

reincarnation as a means of perfecting the spirit, reincarnation 

that does not have any logic, since the “reincarnated” individuals 

possess no memory of the possible events of past lives; besides, 

spiritism encouraged African syncretism, which has been imbruing 

its rituals with such beliefs.  While Judaism lives its unyielding 

lack of humility, imitated by Christianity and by Islam, the other 

religious beliefs live, unreservedly, their primitivism, and even 

their deliriums. 

Catholicism, manifesting a completely unnecessary rupture of 

Christianity, provided a bad example to Protestantism and Anglicanism.  

Older and culturally more primitive, Vedantism-Brahmanism, Taoism, 

Buddhism, and Confucionism, with their books considered sacred, 
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e não no grupo, faz-nos detentora do direito de comunicar que a 

semente da nossa espiritualidade de há muito brotou, e seus frutos 

oferecemos ao povo eleito, que “não quer ver”. Basta uma vista pa-

norâmica da Jerusalém do sonho de todos nós, essa Jerusalém judáica 

de origem, para sentirmos que ela é o verdadeiro canteiro espiritual 

da humanidade, com seus bairros antigo, judaico, cristão e muçul-

mano oferecendo-se para constituir o centro onde deverão unir-se 

as diferentes crenças ali representadas, em um verdadeiro eflúvio de 

espiritualidade, o epicentro de onde fluirão as ondas espirituais para 

todo o universo.

A razão do atraso dessa eclosão de amor universal é o orgulho do 

povo judeu em não querer admitir sua infantilidade, do povo cristão 

em não querer corrigir sua adolescência e do povo muçulmano em 

querer manter sua frágil maquiagem do texto bíblico. Como se não 

bastasse tanta desfaçatez, veio o espiritismo criar o complicador de uma 

reencarnação para o aperfeiçoamento do espírito, reencarnação esta 

sem qualquer lógica, pois os tais indivíduos “reencarnados” não detêm 

qualquer memória dos possíveis eventos de vidas passadas; além disso, 

o espiritismo deu asas ao sincretismo africano que, de tais conceitos, 

muito se vem locupletando nos seus rituais. Enquanto o judaísmo 

vive a sua ferrenha falta de humildade, imitado pelo cristianismo e 

pelo islamismo, as demais crenças religiosas vivem, “a tripa forra”, o 

seu primitivismo, e, mesmo, os seus desvarios.

O catolicismo, manifestando uma ruptura completamen-

te desnecessária do cristianismo, deu o mau exemplo ao pro-

testantismo e ao anglicanismo. Mais antigos e culturalmente 

mais primitivos, o vedismo-bramanismo, o taoísmo, o budis-

mo e o confucionismo, com seus livros considerados sagrados,  
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respectively, the Veda, the Book of the Perfect Way, the Tripitaka and 

The Great Learning, were merely peaceful worshipers of nature, and 

their followers, currently scattered around the world, not only did not 

cause unrest to universal peace, but, on the contrary, because of the 

lack of a defined spiritual guidance, inspired the Greek miracle, the 

free search for knowledge, with its different conceptions of the world 

and life, the Ionic, the Pythagorean, the Pantheistic, the Spiritualistic, 

the Sophistic and the Socratic. 

 Starting from the maxim “know yourself ”, the famous 

inscription on the Temple of Apollo, in Delphi, Socrates suggested 

that each person had to begin the analysis of the world by searching 

for self-knowledge, in which he was seconded, much later, by 

St. John, in his Apocalypse, revelation, which encouraged the 

Christian to be the center of himself and to fulfill his destiny in 

the direction towards the greater center, God.  It is impossible to 

understand how the biblical text, in the first part registering the 

childish expectation of its growth, and, in the second, trying to 

attain an adolescent agreement with the Creator, did not, alerted 

by Socrates and St. John, awaken people to the road of adulthood, 

which was only much later defined by rational philosophical 

knowledge and by the knowledge of empirical science, biology, 

eidetic interpersonal science, psychology, and eidetic multipersonal 

science, sociology. 

It is deeply unfortunate that the people who consider themselves 

chosen by God to guide the spiritual destiny of humanity are, to this 

very day, blind to their role, allowing, because of pure pride, the abuses 

of Christianity, of Catholicism, of Protestantism, and of Anglicanism, 

instead of eradicating from its faith the belief in a vengeful and cruel God.  
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respectivamente, os Vedas,  o Livro do Caminho Perfeito, o Tripitaka e  

A Grande Doutrina, foram, apenas, cultuadores pacíficos da natu-

reza, e seus seguidores, atualmente espalhados pelo mundo, não só 

não tumultuaram a paz universal, mas, pelo contrário, pela falta de 

uma orientação espiritual definida, inspiraram o milagre grego, a 

livre procura do saber, com as diferentes concepções do mundo e da 

vida, com os jônicos, os pitagóricos, os panteístas, os espiritualistas, 

os sofistas e os socráticos.

Partindo da máxima “conhece-te a ti mesmo”, a famosa 

inscrição do Templo de Apolo, em Delfos, recomendou Sócrates 

que cada um iniciasse a análise do mundo pela busca do conhe-

cimento de si próprio, no que foi secundado, muito depois, por 

São João, no seu Apocalipse, revelação, que concitou o cristão a 

ser o centro de si mesmo e a cumprir o seu destino em direção 

ao centro maior, Deus. Não se pode compreender que o texto 

bíblico, na sua primeira parte registrando a espera infantil do 

seu crescimento, e, na segunda, tentando um acordo adolescente 

com o Criador, não tenha, alertado por Sócrates e por São João, 

despertado para o caminho da adultez, só muito mais tarde deli-

neado pelo conhecimento filosófico racional e pelo conhecimento 

científico empírico, biologia, eidético interpessoal, psicologia, e 

eidético multipersonal, sociologia.

É profundamente lamentável que o povo que se conside-

ra eleito por Deus para dirigir o destino espiritual da humani-

dade esteja, até os nossos tempos, cego para o seu papel, per-

mitindo, por simples orgulho, os desmandos do cristianismo, 

do catolicismo, do protestantismo e do anglicanismo, ao invés 

de erradicar da sua fé a crença em um Deus vingativo e cruel.  
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We must wonder to what extent the exploitation of individuals by 

religious leaders is linked to the maintenance of power and material 

wealth, which made us sympathize with, against our will, the socialist-

communist utopia until it demoralized itself in practice, and it has 

been demoralizing itself, upon disintegrating, in the parliamentary 

consultive councils and in the syndicate movements, in a mere set of 

sparse guidelines, without any consistency. 

This is not the place to dwell too long on an analysis of 

politics in its general aspects, but the here and now of the abuses 

of governments makes us believe that a definitive reform of the 

religions is more viable than a governmental reform.  A revision of 

religious fallacies is much less complex, provided that the leaders of 

the Jewish, Christian, and Muslim communities headquartered in 

Jerusalem create a triumvirate, certainly led by a Jew, to undertake it.  

For this to happen, it is enough that good sense prevails in order 

to eradicate the belief in a God mirrored in the childishness and 

in the adolescence of the history of these peoples.  This attitude of 

acknowledging this reflectionism will depend on individuals coming to 

understand that these phases have had their reason for being, instead 

of, like new Calibans, continuing to be afraid of confronting their 

immature profile and opt for the freedom of their spirit. 
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Ficamos a imaginar até que ponto a exploração dos indivíduos pelos 

dirigentes religiosos se prende à manutenção do poder e da riqueza 

material, o que nos fizera simpatizar, a contragosto, com a utopia 

socialista-comunista até que ela mesma, na prática, se desmoralizou, 

e vem-se desmoralizando, ao se desintegrar, nos conselhos consultivos 

parlamentares e nos movimentos sindicais, em mero conjunto de 

orientações esparsas, sem consistência.

Não cabe aqui prolongarmo-nos em uma análise da política nos 

seus aspectos gerais, mas o aqui e agora dos desmandos dos governos 

faz-nos crer que uma reforma definitiva das religiões seja mais viável 

do que uma reforma governamental. É muito menos complexa uma 

revisão das falácias religiosas, desde que os dirigentes das comu-

nidades judaica, cristã e muçulmana sediadas em Jerusalém criem 

um triunvirato, certamente dirigido por um judeu, para a realizar.  

Para isto, basta que impere o bom senso da erradicação da crença em 

um Deus espelhado no infantilismo e na adolescência da história desses 

povos. Tal atitude de reconhecimento desse espelhismo vai depender 

de os indivíduos compreenderem que estas fases já tiveram sua razão 

de ser, ao invés de, quais novos Calibãs, continuarem com medo de 

enfrentar seu perfil imaturo e optar pela libertação do seu espírito.
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With the hope that our contribution will have the desired 

effect, which is that the religions start to consider the idea of a cruel 

and vengeful God merely as a reflectionism of the childhood and 

adolescence of their history, and in the certainty that there is a Creator 

and that everything that is is because of His will, there emerges an 

expectation that the dawn of a new era is upon us.  Our critique to 

religions is connected only to this aspect, which annuls, definitely, the 

false notions of sin, punishment, and hell, not denying the faithful the 

right to praise the Creator, each to his own customs, and to believe 

in the history of their people, provided that this does not nourish the 

false idea of crime and punishment.  We do not even intend, in any 

way, to deny the possibility of an immortal soul, provided that such 

immortality will not be threatened with expiations. 

With the intention of making our position clear in regard 

to religions, we celebrate here the wisdom of the ten Mosaic 

commandments and the value of the dianoetic virtues, which all religions 

defend in order to manipulate, according to their own rules, the content 

of the ethical virtues, the commands of the will, provided that such 

manipulations do not harm the respect for freedom of thought; for the 

same reason, we also celebrate the appeal of St. John, in the Apocalypse, 

revelation, who seconding the “know yourself ” recommended by 

Socrates, encourages the Christian to be the center of himself and 

to fulfill his destiny in the direction towards the greater center, God.   

5. THE EXPECTATION
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5. A EXPECTATIVA

Na esperança de que nossa contribuição surta o efeito dese-

jado, que é o de as religiões passarem a considerar a idéia de um 

Deus cruel e vingativo apenas como um espelhismo da infância e da 

adolescência da sua história, e na certeza de que existe um Criador 

e de que tudo que é, o é por vontade d’Ele, surge uma expectativa 

de que os albores de uma nova era estejam por vir. Nosso reparo 

às religiões prende-se, apenas, a este aspecto, que anula, definitiva-

mente, as falsas noções de pecado, castigo e inferno, não negando 

aos fiéis o direito de louvarem o Criador, cada um conforme os 

seus costumes, e o de crerem na história do seu povo, desde que 

esta não alimente a falsa idéia de culpa e castigo. Nem ao menos 

pretendemos, de modo algum, negar a possível existência de uma 

alma imortal, desde que tal imortalidade não seja ameaçada com 

expiações.

Com a intenção de deixar clara nossa posição em face das religi-

ões, festejamos aqui a sabedoria do decálogo mosaico e a valorização das 

virtudes dianoéticas, que todas as religiões preconizam para manipular, 

segundo suas próprias regras, os conteúdos das virtudes éticas, direções 

da vontade, desde que tais manipulações não firam o respeito à liberda-

de de pensamento; pela mesma razão, festejamos, também, o apelo de 

São João, no Apocalipse, revelação, que, secundando o “conhece-te a ti 

mesmo” aconselhado por Sócrates, concita o cristão a ser o centro de 

si mesmo e a cumprir o seu destino em direção ao centro maior, Deus.  
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Consequently, we believe that this is the moment to write the continuation 

of the biblical text, dealing with the adulthood of individuals and peoples, 

based on a hermeneutic exegesis which founds the criticism of what is 

and what is not correct in the aforementioned text. 

In its biblical moment, religiosity, a search to reconnect with 

the mystery of the world, crystallized in the childish and adolescent 

reflectionism, has been holding control over minds and hindering 

their development, since it enslaves them in a context of guilt and 

punishment, which limits freedom of thought.  However, given that 

change occurs in the individual and not in the group, it must be assumed 

that a libertarian state of mind has, silently, always been preparing itself, 

and that, even though limited in its exterior manifestations, it has been, 

in fact, more and more strengthened in the private judgment of several 

of us, awaiting the proper political moment for its external blossoming, 

a moment that will only take place when governments are capable of 

fulfilling their role as liberators of humanity. 

Given that the evolution of governments appears to be more 

problematic than the evolution of religions, we insist on the need for 

the people considered chosen to assume the leadership of a universal 

movement of enlightening the consciousness of people.  Given that 

religiosity, to this day, has manifested itself childish or adolescent, 

partial, having as a background only a part of the existential whole, 

adult, it becomes necessary to understand what it lacks to become 

total, free from any limitations.  The religiosity of the child lacks any 

reflection, seeking it merely for safety, for the momentary well-being 

that can be offered by the religious group that takes him in, and that 

of the adolescent seeks to discuss the religious conduct imposed upon 

him, both, then, inappropriate for encounters with spiritual finality. 
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Conseqüentemente, consideramos este o momento de se escrever a 

continuação do texto bíblico, tratando da adultez dos indivíduos e 

dos povos, com base em uma exegese hermenêutica que fundamenta 

a crítica do que é e do que não é correto no referido texto.

No seu momento bíblico, a religiosidade, busca de religação com 

o mistério do mundo, cristalizada no espelhismo infantil e adolescen-

te, vem mantendo o controle das mentes e impedindo sua evolução, 

uma vez que as escraviza a um contexto de culpa e castigo, que tolhe a 

liberdade do pensamento. No entanto, uma vez que a mudança ocorre 

no indivíduo e não no grupo, é de supor-se que uma mentalidade 

libertária se venha preparando, silenciosamente, desde sempre, e que, 

embora tolhida nas suas manifestações exteriores, esteja, realmente, 

cada vez mais fortalecida no foro íntimo de vários de nós, esperando 

o momento político adequado para sua floração exterior, momento 

este que só ocorrerá quando os governos se capacitarem do seu papel 

de libertadores da humanidade.

Uma vez que a evolução dos governos parece mais problemática 

do que a evolução das religiões, insistimos na necessidade de que o 

povo considerado eleito assuma a liderança de um movimento univer-

sal de esclarecimento das consciências. Uma vez que a religiosidade, até 

hoje, tem-se manifestado infantil ou adolescente, parcial, tendo como 

fundo apenas uma parte do todo vivencial, adulto, necessário se faz 

compreender o que lhe falta para tornar-se total, liberta de quaisquer 

limitações. A religiosidade da criança carece de qualquer reflexão, 

buscando ela apenas a segurança, o bem-estar momentâneo que lhe 

possa ser oferecido pelo grupo religioso que a acolhe, e a do adolescente 

procura discutir as condutas religiosas que lhe são impostas, ambas, 

pois, inadequadas para encontros com finalidade espiritual.
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It can be concluded, thus, that humanity, in its totality, has 

lived an imitation of religiosity, a mere reflection of its fears and of its 

inconsistent rebellions.  What is unfortunate is that most individuals 

over eighteen years old, despite possessing an adult organo-psychic 

apparatus, live in ignorance of their prerogatives and resign themselves 

to an underdeveloped existence, whether submissively or rebelliously.  

It must be assumed that the leaders, whether political or religious, also 

experience these limitations; nevertheless, a few of them must be a 

little more enlightened, but, perhaps, steeped with ideas of power and 

wealth, distorted moral values, scarcely, or not at all, commendable.  

Therefore, the leaders lack the necessary consciousness to seek the 

meaning of life, which will give the direction to conduct. 

There is an operational linkage of the functioning of the 

individual living, which can be summarized in the following way:  

living, the individual perceives reality, takes possession of it, enters 

in relation with it in order to know it; this perception is affected 

by emotion, affective state, tendency towards particular actions; 

this tendency is, in turn, regulated by intelligence, the capacity to 

solve problems; intelligence acts with consciousness, the being-for-

itself of interiority, which seeks, in morality, the interpretation of 

the “should be”, the guidelines for conduct in general, including 

sexual and religious conduct.  To evolve to adult religiosity, the 

individual needs that his living field, his perception, his emotion, 

his intelligence, his consciousness, his morality, and his sexuality 

be all at this level, adult. 

In the living field of the adult potential values are present, 

which encompass the set of improvements that the individual can 

reach, his elevation.  He perceives the unity of everything that is,  
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Pode concluir-se, pois, que a humanidade, na sua totalidade, tem 

vivido um arremedo de religiosidade, reflexo, apenas, dos seus medos e 

de suas revoltas inconsistentes. O que é lamentável é que a maioria dos 

indivíduos com mais de dezoito anos, apesar de contar com aparato 

organo-psíquico adulto, vive na ignorância das suas prerrogativas e 

se entrega a um viver acanhado, quer submisso, quer revoltado. Há 

de supor-se que os dirigentes, quer políticos, quer religiosos, também 

vivam tais limitações; no entanto, alguns deles hão de ser um pouco 

mais esclarecidos, mas, talvez, impregnados das idéias de poder e de 

riqueza, valores morais distorcidos e pouco, ou nada, louváveis. Falta-

lhes, portanto, aos dirigentes, a consciência necessária para buscar o 

sentido da vida, que vai dar direção à conduta.

Há o encadeamento operacional do funcionamento do in-

divíduo vivendo, que pode assim resumir-se: vivendo, o indivíduo 

percebe a realidade, toma posse dela, entra em relação com ela 

para a conhecer; tal percepção é afetada pela emoção, estado afeti-

vo, inclinação para determinadas ações; esta inclinação é, por sua 

vez, regulada pela inteligência, capacidade de resolver problemas; 

a inteligência age com consciência, o ser-para-si da interioridade, 

que busca, na moralidade, a interpretação do “dever ser”, as dire-

trizes para a conduta em geral, inclusive as sexuais e as religiosas.  

Para evoluir para a religiosidade adulta, o indivíduo necessita que seu 

campo vivencial, sua percepção, sua emoção, sua inteligência, sua 

consciência, sua moralidade e sua sexualidade estejam todos nesse 

nível, adulto.

No campo vivencial do adulto estão presentes os valores poten-

ciais, que abarcam o conjunto dos melhoramentos que o indivíduo 

pode alcançar, sua elevação. Ele percebe a unicidade de tudo que é, 
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both structurally as well as in the mechanism that unites him and in 

the movement that directs him.  His emotion is love, and true love, 

towards everything that is, founded on intelligence and nourished by 

consciousness and consciousness of himself, ensuring that morality, 

sexuality and religiosity function at their highest level.  The expectation 

that every individual over eighteen come to act in an adult manner 

is linked to the fact that humanity, even though it has been evolving 

very slowly, has manifested in its core an ever growing concern with 

educational procedures. 

It is very true that such educational procedures have been random 

and, in general, not very logical, given that the science of the psyche, 

on the whole, is very recent, and the science of learning, in particular, is 

even much more recent, which explains, notwithstanding the excellence 

of the psychoanalytic theory, the inoperability of the technique resulting 

from it.  Even the learning of many of the subjects that make up the 

professional knowledge of individuals has been moving slowly, due to its 

inoperability and to the unacceptable habit of repeating the school year.  

The disaster in treating the psyche through the use of obsolete and partial 

techniques, which include all of those that do not benefit from the progress 

of knowledge on behavior, has been provoking, with much reason, their 

discredit. Currently, the progress of the psychology of  learning offers a 

fairly reliable operationalization of the psychotherapeutic procedures. 

The operat ional  law of  learning asser ts  that  the 

individual who perceives reality becomes able to influence his 

own development upon learning to control his behavior and to 

organize it in such a way as to achieve greater harmonization 

with the whole and in the whole.  It leads to the transformation 

of individuality into personality and of grupality into syntality.   
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tanto estrutural quanto no mecanismo que o unifica e no movimento 

que o direciona. Sua emoção é amor, e amor verdadeiro, a tudo que 

é, alicerçado pela inteligência e alimentado pela consciência e pela 

consciência de si, garantindo a performance da moralidade, da sexuali-

dade e da religiosidade no seu mais alto grau. Uma expectativa de que 

todo indivíduo com mais de dezoito anos venha a agir adultamente 

prende-se ao fato de que a humanidade, embora venha evoluindo 

muito lentamente, tem manifestado, em seu bojo, uma preocupação 

sempre crescente com os procedimentos educativos.

É bem verdade que tais procedimentos educativos têm sido aleató-

rios e, em geral, pouco lógicos, pois a ciência do psiquismo, no seu todo, 

é muito recente, e a ciência da aprendizagem, em particular, é muito mais 

recente ainda, o que explica, apesar da excelência da teoria psicanalítica, 

a inoperância da técnica que dela decorre. Até mesmo o aprendizado das 

diversas disciplinas que informam o conhecimento profissional dos in-

divíduos vem-se arrastando, em face da não operacionalização delas e do 

hábito inadmissível da repetência escolar. O descalabro do tratamento do 

psiquismo por meio de técnicas obsoletas e parciais, que são todas aquelas 

que não se valem do progresso do conhecimento sobre o comportamen-

to, vem provocando, muito fundamentadamente, o descrédito delas.  

Atualmente, o progresso da psicologia da aprendizagem oferece uma 

operacionalização bastante confiável dos procedimentos psicoterapêu-

ticos.

A lei operacional da aprendizagem reza que o indivíduo que 

percebe a realidade torna-se capaz de influir na sua própria evolução ao 

aprender a controlar sua conduta e a organizá-la no sentido de cada vez 

maior harmonização com o todo e no todo. Ela preside a transformação 

da individualidade em personalidade e da grupalidade em sintalidade.  
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The act of learning, which presupposes, basically, motivation 

and action with higher characteristics than the purely reflexive or 

instinctive ones, remaining, permanently, dependent on perception, 

points to the individual’s living field as the essential condition for 

learning. Thus, it becomes necessary that, in every ontological 

phase, of the development of the being, that he be offered all of 

the opportunities to amplify his living field, the basic component 

of the harmonic whole. 

There is the dynamic field, which precedes the others, where 

life instinct dominates.  Life is an interior that perfects itself, 

being, therefore, necessary that it not lack the conditions for 

its preservation.  In this environment of struggling for survival, 

what emerges is the determination of the individual to use the 

instruments that are offered him, in order to improve on his 

instinctive responses, the reflex phenomenon transforming itself 

into living.  Intention arises; it comprehends affect, intellectual 

elaboration of instinct, allowing the appearance of the impulsive 

act, which is carried out when there is not yet any conscious 

restriction, completing the instinct-affect-impulse dynamism, 

which is irrational and seeks self-preservation and reproduction; 

when this system suffers interferences, conflict arises, causing, very 

often, self or hetero-destructivity. 

When it installs itself, imagination not only permits an 

ever richer elaboration of instinctive responses, but also, when it 

occurs between the instinct and the act, it makes it possible for 

an ever greater creativity in the sense of achieving more and more 

satisfactory responses, as perception changes, offering intelligence 

elements that allow it to establish alternatives of conduct.  
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O ato de aprender, que pressupõe, basicamente, a motivação e a ação 

com características superiores às das ações puramente reflexas ou ins-

tintivas, ficando, permanentemente, na dependência da percepção, 

aponta para o campo vivencial do indivíduo como a condição essencial 

para a aprendizagem. Torna-se, necessário, pois, que, em cada fase 

ontológica, da evolução do ser, lhe sejam oferecidas todas as opor-

tunidades para a ampliação do seu campo vivencial, o componente 

básico do todo harmônico.

Há o campo dinâmico, que precede os demais, no qual 

domina o instinto de vida. A vida é um interior que se aperfei-

çoa, sendo, portanto, necessário que não faltem condições para 

sua preservação. Nesse ambiente de luta pela subsistência, surge 

a determinação do indivíduo de valer-se do instrumental que 

lhe é oferecido, a fim de ir elaborando as respostas instintivas, 

o fenômeno reflexo convertendo-se em vivência. Surge a inten-

ção; ela compreende o afeto, elaboração intelectual do instinto, 

permitindo o aparecimento do ato impulsivo, que é executado 

quando não ocorre ainda qualquer restrição consciente, com-

pletando o dinamismo instinto-afeto-impulso, que é irracional 

e busca a autoconservação e a reprodução; quando tal sistema 

sofre interferências, surge o conflito, provocando, muitas vezes, 

a auto ou heterodestrutividade.

Quando se instala, a imaginação não só permite a elaboração 

cada vez mais rica de respostas instintivas, como também, quando 

ocorre entre o instinto e o ato, possibilita cada vez mais a criativi-

dade no sentido de respostas cada vez mais satisfatórias, à medida 

que a percepção vai-se modificando, oferecendo à inteligência ele-

mentos que lhe permitam estabelecer alternativas para a conduta.  
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Upon becoming a person, the individual, counting on life values that 

are ever higher, transforms his living, which earlier was instinctive, 

impulsive, unconscious, into a rational, intelligent, conscious living, 

in function of his learning, which will allow himself to perceive the 

unity of structure, of mechanism, and of movement of everything that 

is; he begins to perceive that, within and outside himself, everything 

that occurs depends on option and on action, and, in the human 

sphere, on responsibility for the action. 

The responsibility for action does not exist in the emotion shock 

and in the emotions fear, anger, and pretense, only occurring in the 

emotion love, the civilized way for the individual to respond to his 

affective dependence on the environment.  This dependence, perceived 

through intelligence, which elaborates this perception at different 

levels, of concreteness, childish, of abstraction on the concrete, 

adolescent, and of abstraction on the abstract, adult, is guided by 

consciousness, the search for the meaning of conduct, which is 

inspired by the interpretation of the “should be”, by morality.  Childish 

morality results, only, from the conditioning to the conduct of reward 

and punishment; adolescent morality is of the dawn of reflective 

consciousness, of the rebelliousness against childish dependence and 

of the ill-founded attempt to argue his reflections; adult morality is 

of reflection truly libertarian from dependence. 

Adult morality seeks to overcome the impediments of childish 

and adolescent sexuality and to guide it towards concrete-material 

communion with the communitary, humanistic and cosmic interests, 

freeing it from the partiality of the exclusive search for pleasure 

or merely for company, and moving it towards total sexuality, 

consented and planned, with the intention of obtaining the ecstasy,  
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Ao transformar-se em pessoa, o indivíduo, contando com valores 

de vida cada vez mais elevados, torna o seu viver, antes instintivo, 

impulsivo, inconsciente, em um viver racional, inteligente, cons-

ciente, em função do aprendizado, que lhe vai permitir perceber 

a unidade de estrutura, de mecanismo e de movimento de tudo 

que é; ele passa a perceber que, dentro e fora dele, tudo que ocorre 

depende de opção e de ação, e, no plano humano, de responsabi-

lidade pela ação.

A responsabilidade pela ação inexiste na emoção choque e 

nas emoções medo, cólera e farsa, só ocorrendo na emoção amor, a 

forma civilizada de o indivíduo responder à sua dependência afetiva 

do meio ambiente. Tal dependência, percebida pela inteligência, que 

elabora essa percepção nos diferentes níveis, da concretude, infantil, 

da abstração sobre o concreto, adolescente, e da abstração sobre o 

abstrato, adulto, é instruída pela consciência, o buscar do sentido 

da conduta, que é inspirada pela interpretação do “dever-ser”, pela 

moralidade. A moralidade infantil decorre, apenas, do condiciona-

mento às condutas de prêmio e castigo; a moralidade adolescente é a 

dos albores da consciência reflexiva, da revolta contra a dependência 

infantil e da tentativa mal fundamentada de argumentar suas refle-

xões; a moralidade adulta é a da reflexão verdadeiramente libertária 

da dependência.

A moralidade adulta busca superar os entraves da sexualida-

de infantil e adolescente e orientá-la para a comunhão concreto-

material com os interesses comunitário, humanístico e cósmico, 

libertando-a da parcialidade da busca exclusiva do prazer ou, 

apenas, de companhia, e encaminhando-a para a sexualidade to-

tal, consentida e programada, com vistas à obtenção do êxtase,  
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the natural goal of human existence.  Adult morality seeks, as well, to 

overcome the impediments of childish and adolescent religiosity, and 

to steer it towards abstract-spiritual communion with the universal 

whole, the mystical ecstasy.  Our expectation is that, by following the 

operational law of learning, the efforts in education will be more and 

more proficient and time and energy will not be wasted on enticement 

and subterfuge in the search for truth about life. 

We hope to be contributing so that this event occurs, making 

our position in regard to religions clear, praising them in that which 

is praiseworthy and exhorting them to abandon the concept of a cruel 

and vengeful God, an irrational concept, of a childish and adolescent 

irrationality, absolutely utopian.  It would be ideal for those governing 

to take it upon themselves to exclude religious teachings from schools, 

leaving it to the care of the religions.  Religions themselves need to 

examine, in addition to the absurdity of the propagated idea of a cruel 

and vengeful God, their fondness for power over the spirituality of 

individuals and for material goods that they have been accumulating, 

over the years, goods which, in themselves, would be sufficient to 

solve the misery of their followers, perhaps even of the entire world! 

THE TRILOGY: RELIGION – THE NEWEST TESTAMENT 
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a meta natural da existência humana. A moralidade adulta busca, 

também, superar os entraves da religiosidade infantil e adolescente, e 

orientá-la para a comunhão abstrato-espiritual com o todo universal, 

o êxtase místico. Nossa expectativa é a de que, acatando a lei opera-

cional da aprendizagem, os esforços da educação sejam cada vez mais 

profícuos e não se percam tempo e energia com engodos e subterfúgios 

na busca da verdade a respeito da vida.

Esperamos estar contribuindo para que tal evento ocorra, dei-

xando clara nossa posição no tocante às religiões, louvando-as no que 

têm de louvável e exortando-as a abandonarem o conceito da exis-

tência de um Deus cruel e vingativo, conceito esse irracional, de uma 

irracionalidade infantil e adolescente, absolutamente utópica. O ideal 

seria que também os governantes se ocupassem de excluir das escolas 

o ensino religioso, deixando-o aos cuidados das religiões. As próprias 

religiões necessitam examinar, além do absurdo da idéia propagada de 

um Deus cruel e vingativo, seu apego ao poder sobre a espiritualidade 

dos indivíduos e aos bens materiais que vêm acumulando, através dos 

tempos, bens estes que, por si só, bastariam para resolver a miséria 

dos seus adeptos, quiçá do mundo todo!

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO
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Considering that the belief in the existence of the Creator is a 

necessity to explain the origin of everything that is, we have arrived 

at the corollary that His intelligence, the intelligence of the directing 

dynamic potency of the universe, is met, permanently, in all instances 

of Creation, minerals, plants and animals, which enables us to speak of 

a possible psychoid property of matter, in general.  The human being, 

as an animal that he is, using the reflexes and the instincts, initially lives 

the purpose of life without any knowledge of it; the intelligence of the 

directing dynamic potency of the universe orients his vital processes, 

guaranteeing survival, provided that an adult has decided, for duty 

and/or for pleasure, to provide him with the means to make survival 

occur; this phase is of absolute neediness, and thus it is not possible to 

imagine in any way the notion of option, of choice. 

Phylogenetically, in the species, consciousness is a late 

phenomenon of the anima; ontogenetically, in the individual, it 

emerges beginning with an obscure instinct and then it conquers 

habitable space.  The human being, who, in the beginning of his life 

is merely reflex and instinct, dynamism, then begins, looking at his 

surroundings, to discover the means that make it possible for him to 

respond to the stimuli reinforcing the potential of his organism with 

the resources provided by the environment, opts for which means to 

use, determines their use.  In possession of the determination to act 

in a certain direction, he is able to do so with affection, intellectual 

elaboration of the instinct, initially without conscious restrictions and,  

6. THE CHOICE
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6. A ESCOLHA

Considerando que a crença na existência do Criador é uma 

necessidade para se explicar a origem de tudo que é, chegamos ao 

corolário de que Sua inteligência, a inteligência da potência dinâmica 

diretora do universo, encontra-se presente, permanentemente, em 

todas as instâncias da Criação, minerais, vegetais e animais, podendo 

falar-se, até mesmo, de uma possível propriedade psicóide da matéria, 

em geral. O ser humano, como animal que é, valendo-se dos reflexos e 

dos instintos, vive, inicialmente, a finalidade da vida sem ter qualquer 

conhecimento dela; a inteligência da potência dinâmica diretora do 

universo orienta seus processos vitais, garantindo sua sobrevivência, 

desde que um adulto tenha decidido, por dever e/ou por prazer, pro-

piciar-lhe os meios para que ela, sobrevivência, ocorra; esta fase é de 

absoluta carência, não se podendo imaginar nela, de modo algum, a 

idéia de opção, de escolha.

A consciência é, filogeneticamente, na espécie, um fenômeno 

tardio do anímico; ontogeneticamente, no indivíduo, surge a partir 

de um instinto obscuro e conquista o espaço habitável. O ser hu-

mano, que, no início da sua vida, é, apenas, reflexo e instinto, dina-

mismo, passa, em seguida, olhando ao seu redor, a descobrir meios 

que lhe possibilitem responder aos estímulos reforçando o potencial 

do seu organismo com os recursos que o ambiente lhe ofereça, opta 

por quais meios usar, determina o seu uso. De posse da determi-

nação de agir em certa direção, pode fazê-lo com afeto, elaboração 

intelectual do instinto, inicialmente sem restrições conscientes e,  
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later, as a result of imagination, with the capacity to predict the possible 

consequences of his actions and to opt for those that seem appropriate 

to achieve his ends.  The elaboration of the possible consequences of 

his actions leads the individual to create values, to elevate himself. 

Given that the living field, the portrait that the individual 

forms for himself of the total field, the universe, is the space where 

the perceptions that are going to guide his already elaborate conduct 

occur, and not merely at the reflex and instinctive, dynamic level, but 

also at the level of determination, of intention, of imagination, and 

of elevation, it becomes necessary that he is provided an environment 

that favors his life experiences and transforms them into conscious 

living experience.  If the goal of the human being is to be happy, his 

perceptions, feeding his emotions, which will affect his intelligence, 

shall be policed so that his intelligence does not create distortions that 

can take him away from that goal.  The happiness of the human being 

which occurs at three levels, that of the body, that of the mind, and 

that of the spirit, points to the need to be oriented about the manner 

to obtain it in all of them. 

Happiness, mysticism, the indescribable well-being, 

which, firstly, is the well-being of the body, the mystical living, 

the well-being similar to that of the intrauterine life, secondly, 

is the psychic well-being, the mystical experience, the well-

being resulting from the absence of conflicts, and thirdly is 

the well-being of the spirit, the mystical ecstasy, the well-being 

resulting from the plunge of the person into his own being, can 

be learned, provided that the individual is endowed with this 

capacity and receives the necessary information for that end.  The 

mystical living results from the physical health of the individual,  
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posteriormente, em decorrência da imaginação, com capacidade 

de prever as possíveis conseqüências dos seus atos e optar pelos que 

lhe pareçam convenientes para atingir os seus fins. A elaboração das 

possíveis conseqüências dos seus atos leva o indivíduo a criar seus 

valores, elevar-se.

Uma vez que o campo vivencial, o retrato que o indivíduo 

faz para si mesmo do campo total, o universo, é o espaço onde 

ocorrem as percepções que vão orientar sua conduta já elaborada, 

e não apenas a nível reflexo e instintivo, dinâmico, mas também da 

determinação, da intenção, da imaginação e da elevação, necessário 

se faz que lhe seja fornecido o ambiente que favoreça suas vivências 

e a transformação delas em experiências, vivências conscientes. Se 

a meta do ser humano é ser feliz, suas percepções, alimentando 

suas emoções, que vão afetar sua inteligência, devem ser bem 

policiadas a fim de que a inteligência não cometa distorções que 

possam afastá-lo dessa meta. A felicidade do ser humano ocorrendo 

em três níveis, o do corpo, o do psiquismo e o do espírito, aponta 

para a necessidade de ser ele orientado sobre a forma de a obter 

em todos eles.

A felicidade, a mística, o bem-estar inenarrável, que, na sua 

primeira instância, é o bem-estar do corpo, a vivência mística, o bem-

estar semelhante ao da vida intra-uterina, na sua segunda instância, 

é o bem-estar psíquico, a experiência mística, o bem-estar decorrente 

da ausência de conflitos, e, na sua terceira instância, é o bem-estar 

do espírito, o êxtase místico, o bem-estar decorrente do mergulho da 

pessoa no seu próprio ser, pode ser aprendida, desde que o indivíduo 

seja dotado dessa capacidade e receba as informações necessáris para 

esse fim. A vivência mística decorre da saúde física do indivíduo,  
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fruit of his genetics and of the care he received from his birth and that 

he himself learned to cultivate as soon as he was able to take care of 

himself; it depends, thus, on the care of the genitors with their own 

health and with the health of their children, and of the care that each 

individual has with his body. 

The mystical living, the well-being of the body, similar to that 

of the intrauterine life, is, thus, dependant on the physical health of 

the individual and on the satisfaction of all of his organic needs, the 

reason why he needs to obtain from others the satisfaction of all of 

them and, later, know how to seek it through his own efforts, as he 

becomes able to do so.  The well-being of the body is linked to the 

progress of empirical science, biology, which directs the appropriate 

procedures for achieving and maintaining its health. The conditions 

for achieving and maintaining the health of the body depend on an 

economic policy which provides all of the means for that end, from 

the simple protection of agriculture and livestock raising to the most 

sophisticated research in the field of genetic engineering and medicine 

in general, besides professional planning to ensure every individual 

gets his own sustenance. 

The mystical experience, the psychic well-being resulting 

from the absence of conflicts, is dependant on the mystical living, 

on the well-being of the body.  Perforce, the psyche cannot be 

considered except as a part of the organism, which is also called 

the mind.  Mental activities are considered products of the brain, 

whose mechanisms are being investigated, analyzed, and modified 

and even sometimes substituted through physical and chemical 

technologies, although this does not mean that feelings and thoughts 

should be considered as exclusively neurophysiological phenomena.   
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fruto de sua genética e dos cuidados que recebeu desde seu nascimento 

e que ele próprio aprendeu a cultivar tão logo tornou-se capaz de se 

cuidar; ela depende, pois, dos cuidados dos genitores com sua própria 

saúde e com a saúde dos filhos, e dos cuidados que cada indivíduo 

tenha com seu corpo.

A vivência mística, o bem-estar do corpo, semelhante ao da vida 

intra-uterina, está, pois, condicionada à saúde física do indivíduo e à 

satisfação de todas as suas necessidades orgânicas, razão pela qual ele 

necessita obter de terceiros a satisfação de todas elas e, posteriormen-

te, saber buscá-las pelo seu próprio esforço, na medida em que se for 

tornando capaz. O bem-estar do corpo está ligado ao progresso da 

ciência empírica, biologia, que orienta os procedimentos adequados à 

aquisição e manutenção da saúde dele. As condições para a aquisição 

e manutenção da saúde do corpo ficam na dependência de uma po-

lítica econômica que providencie todos os meios para esse fim, desde 

a simples proteção à agricultura e à pecuária até às mais sofisticadas 

pesquisas no terreno da engenharia genética e da medicina em geral, 

além da programação profissional para garantir a cada indivíduo obter 

o seu próprio sustento.

A experiência mística, o bem-estar psíquico decorrente da ausên-

cia de conflitos, está condicionada à vivência mística, ao bem-estar do 

corpo. A rigor, o psiquismo não pode ser considerado senão como uma 

parte do organismo, à qual se denomina, também, mente. As atividades 

mentais são consideradas como produtos do cérebro, cujos mecanis-

mos vêm sendo investigados, analisados e modificados e, até mesmo, 

algumas vezes, substituídos, por meio de tecnologias físicas e químicas, 

não significando, porém, que os sentimentos e os pensamentos devam 

ser considerados como fenômenos exclusivamente neurofisiológicos.  
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Research carried out has been able to prove that part of the functioning 

of the human brain depends on the cultural environment, and that 

there is not in fact a hereditary programming of the brain regulations, 

even though electrical stimulation of the frontal cortex causes changes 

of character. 

The attainment of the mystical experience, absence of 

conflicts, occurs as the individual knows himself and controls his 

inappropriate manifestations in his interaction with others.  The 

progress of neurology has offered a rather in-depth description of 

the developmental stages of the individual, associating them to the 

organo-psychic maturity of each of its phases.  Before developing 

reasoning, at around the age of six, the individual does not possess the 

ability to reflect, and his learning is limited to the conditioning of the 

conduct that the environment expects from him; it is in this phase, 

prior to reasoning, that individuals have always suffered the harmful 

influence of religions, which condition them to the feelings of guilt 

and punishment; the appropriate treatment for children under the 

age of six, which is conditioning, shall follow common sense in not 

creating unreal fears and  not exacerbating unnecessary anger. 

Learning stimuli control presents three distinct moments:  firstly, 

the individual learns to elaborate his external conduct in function of 

the rules accepted by the members of the groups to which he belongs; 

secondly, he seeks to match his philosophy of life to those rules, in order 

to achieve a comfortable internal conduct; thirdly, he verifies if the 

changes that he desires to happen in the environment are praiseworthy 

and whether he has the means to advance them.  This kind of 

learning takes place, until the age of twelve, merely at the concrete 

level, and later also at the level of abstraction about the concrete,  

miolo novissimo testamento.indd   116 7/30/12   10:14 AM



117

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO

As pesquisas realizadas têm conseguido comprovar que parte do 

funcionamento do cérebro humano depende do meio cultural, e que 

não existe, na realidade, uma programação hereditária das regulações 

cerebrais, embora a estimulação elétrica do córtex frontal provoque 

modificações de caráter.

A aquisição da experiência mística, ausência de conflitos, ocorre 

na medida em que o indivíduo se conhece e controla suas manifestações 

inadequadas no convívio com terceiros. Os progressos da neurologia têm 

oferecido uma descrição bastante aprofundada dos estágios evolutivos do 

indivíduo, associando-os ao amadurecimento organo-psíquico de cada 

fase sua. Antes do desenvolvimento da razão, por volta dos seis anos, o 

indivíduo não conta com a reflexão, e seu aprendizado fica restrito ao 

condicionamento das condutas que o ambiente espera dele; nessa fase, 

anterior à razão, é que os indivíduos têm sofrido a influência nociva das 

religiões, que os condicionam aos sentimentos de culpa e aos castigos; 

o tratamento adequado para as crianças de menos de seis anos, que é o 

condicionamento, deve obedecer ao bom senso de não se criarem medos 

irreais e de não se exacerbarem cóleras desnecessárias.

O aprendizado do controle dos estímulos apresenta três mo-

mentos distintos: em uma primeira instância, o indivíduo apren-

de a elaborar sua conduta externa em função dos cânones aceitos 

pelos membros dos grupos aos quais pertence; em uma segunda 

instância, procura adequar sua filosofia de vida a esses cânones, 

para conseguir uma conduta interna confortável; em uma ter-

ceira instância, verifica se as mudanças que deseja que ocorram 

no ambiente são louváveis e se tem os meios de as promover. Tal 

aprendizado ocorre, até os doze anos, apenas no nível concreto, e, 

posteriormente, também no nível da abstração sobre o concreto,  
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until the age of eighteen, and also at the level of abstraction about the 

abstract from then on. In order for the control of stimuli to effectively 

occur, the individual must have the appropriate apparatus, that is, physical 

health and capacity to absorb the information about the game of life. 

To assimilate the information about the game of life, the individual 

needs to accept the fact that he is alone, that there is no guilt, and that 

nothing justifies violence.  Most individuals have demonstrated a fragile 

psyche, which makes it impossible for them to accept such realities; 

among these, there are those who will never accept them and those that, 

if treated, will at least rationally be able to accept them, proving that they 

are psychically educable.  Reason is the instrument par excellence for the 

learning process, provided that reasoning uses correct information and 

logical elaborations; rationalizations, incorrect reasoning, which serves 

pathologies and disserves mental health, must be avoided. There is the 

temperament, resulting from the organism, and the character, resulting 

from education; there are individuals who show incapacity to assimilate 

social rules, even if they are not psychically fragile, and which go on to 

integrate the group of the not educable. 

Educable individuals are the hope for the evolution of humanity.  

To become a person, a reflective being, the individual must free 

himself from ignorance about the reality of life.  From an early age, 

educators shall select what is real and what is not concerning the 

fears of children, which includes eradicating the teaching of the 

belief in a cruel and vengeful God, and to demystify this belief, if 

the child, by misfortune, has already learned this. Beside religiosity, 

another topic of much conflict is sexuality, and the child should 

be informed about the dynamics and the structure of female and 

male sexuality and about fertilization, pregnancy and childbirth,  
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até os dezoito anos, e também no nível da abstração sobre o abstrato 

a partir de então. Para que o controle dos estímulos se efetive, o indi-

víduo precisa contar com o aparato adequado, qual seja, saúde física 

e capacidade de absorver as informações sobre o jogo da vida.

Para assimilar as informações sobre o jogo da vida, o indivíduo 

necessita aceitar o fato de que é só, não há culpa e nada justifica a 

violência. A maioria dos indivíduos tem mostrado um psiquismo frágil, 

que os incapacita para aceitar tais realidades; dentre estes, há os que 

jamais as aceitarão e os que, se tratados, poderão aceitá-las pelo menos 

racionalmente, mostrando-se psiquicamente educáveis. A razão é o 

instrumento por excelência para o processo da aprendizagem, desde 

que o raciocínio se valha de informações corretas e de elaborações 

lógicas; há que evitar as racionalizações, raciocínios incorretos, que 

servem às patologias e desservem à saúde mental. Há o temperamen-

to, decorrente do organismo, e o caráter, decorrente da educação; há 

indivíduos que manifestam incapacidade de assimilar as regras sociais, 

mesmo que não sejam psiquicamente frágeis, e que passam a integrar 

o grupo dos ineducáveis.

Os indivíduos educáveis são a esperança para a evolução da 

humanidade. Para tornar-se pessoa, ser reflexivo, o indivíduo ne-

cessita libertar-se da ignorância sobre a realidade da vida. Desde 

cedo, os educadores devem selecionar o que é real e o que não é 

nos medos da criança, o que inclui erradicar o ensinamento da 

crença em um Deus vingativo e cruel, e desmistificar tal crença, se 

a criança, por desventura, já a tenha aprendido. Além da religio-

sidade, outro tema de muitos conflitos é a sexualidade, devendo a 

criança ser informada sobre a estrutura e a dinâmica da sexualidade 

feminina e masculina e sobre a fecundação, a gravidez e o parto,  
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which is possible to do from the age of six, leaving the details regarding 

orgasm and ways of achieving it, as well as ways to avoid pregnancy, 

for after the age of twelve.  Any other information shall be provided 

whenever requested. 

The mystical ecstasy, the well-being of the spirit resulting from 

the plunge of the person into his own being, can come from a visit of 

the Creator or from the discipline of the individual to achieve that goal.  

The visit from the Creator arouses an inner enlightenment, which makes 

the soul understand, without being able to articulate it, the essence and 

the existence of the divine reality; this is an ineffable superknowledge, a 

direct and immediate passage from the immanent to the transcendent, 

an immersion into total reality, into the consciousness of the absolute, 

of the mystery, the union of the soul with the divinity, the highest 

vibration of love; it is a singular moment in the life of the individual, 

without any link with his past or with his future, not even with other 

similar moments.  Those who do not receive the visit from the Creator 

spontaneously can, methodically, prepare their spirit to obtain it. 

The attainment of the mystical ecstasy by means of an appropriate 

methodology demands the mystical living, the well-being of the body, 

and the mystical experience, the psychic well-being.  This foundation, 

of the physical and psychic health of the individual, depends on a policy 

which guarantees the means to this end.  This policy shall necessarily seek 

these conditions for all individuals, of all peoples, conditions that demand 

complete consciousness of the need for an equitable distribution of 

consumer goods, whether material or cultural.  The equitable distribution 

of material consumer goods results from a philosophy of communitary 

life, and that of cultural consumer goods, from a humanistic philosophy 

of life, both thus guaranteeing mystical living and experience. 
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o que é possível a partir dos seis anos, ficando os detalhes sobre o 

orgasmo e as formas de obtê-lo, bem como as formas de evitar a 

gravidez, para depois dos doze anos. Outras informações devem ser 

fornecidas sempre que solicitadas.

O êxtase místico, o bem-estar do espírito decorrente do mer-

gulho da pessoa no seu próprio ser, pode decorrer de uma visita do 

Criador ou da disciplina do indivíduo para atingir essa meta. A visita 

do Criador suscita uma iluminação interior, que faz a alma conhecer, 

sem ser capaz de enunciar, a essência e a existência da realidade divina; 

trata-se de um superconhecimento indizível, uma passagem direta, 

imediata, do imanente ao transcendente, um mergulho na realidade 

total, na consciência do absoluto, do mistério, a união da alma com 

a divindade, a mais alta vibração de amor; é um momento único na 

vida do indivíduo, sem nenhuma ligação com o seu passado ou com 

o seu futuro, nem mesmo com outros momentos semelhantes. Aque-

les que não recebem, espontaneamente, a visita do Criador podem, 

metodicamente, preparar o seu espírito para consegui-la.

A aquisição do êxtase místico por meio de uma metodologia ade-

quada exige a vivência mística, o bem-estar do corpo, e a experiência mís-

tica, o bem-estar psíquico. Este embasamento, o da saúde física e psíquica 

do indivíduo, depende de uma política que garanta os meios para esse 

fim. Essa política deve, necessariamente, buscar tais condições para todos 

os indivíduos, de todos os povos, condições essas que exigem completa 

consciência da necessidade de uma distribuição equânime dos bens de 

consumo, sejam materiais, sejam culturais. A distribuição equânime dos 

bens de consumo materiais decorrem de uma filosofia de vida comunitária, 

e a dos bens de consumo culturais, de uma filosofia de vida humanística, 

ambas garantindo, assim, a vivência e a experiência místicas.
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Learning the mystical ecstasy encompasses, then, three distinct 

moments:  the first, the search for the well-being of the body, which 

consists of the complete satisfaction of all of its organic necessities; the 

second, the search for psychic well-being, which consists in the complete 

eradication of all conflicts, and which has, as a condition, the first one; 

the third, the search for spiritual well-being, wich consists in abandoning 

all knowledge, and which has, as a condition, the first two. Mystical 

ecstasy, if reported, becomes a myth for whom has not experienced it; 

moreover, there is the fact that the great majority of reports of those 

who imagined to have experienced it, is more similar to deliriums and 

hallucinations, pathogenic phenomena, than to the health of the spirit, 

given that they cite visions of hell, devils, and the like.  Even the reports 

of possible mystical ecstasy are myths for those who examine them. 

Choice, in the life of the individual, is an essential phenomenon 

for his development.  The capacity to choose begins with the emergence 

of memory; before that, the individual only has the intelligence of 

the directing dynamic potency of the universe, which endows him 

with reflexes, instincts, and impulses. Memory brings about, initially, 

a complicating factor, since the individual, still not having reflective 

consciousness, does not have the ability to discern between right and 

wrong, making it necessary for him to be submitted to a conditioning 

which makes his conduct more suitable to the environment. With the 

emergence of reason, he can see himself living and question himself 

about the consequences of this or that action which he decides to 

undertake, a questioning that is however merely at the concrete level.  

Later, he will acquire the capacity of abstraction about the concrete 

and about the abstract, always hostage of the information and of the 

instrumental provided by the environment. 

miolo novissimo testamento.indd   122 7/30/12   10:14 AM



123

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO

O aprendizado do êxtase místico compreende, pois, três mo-

mentos distintos: o primeiro, o da busca do bem-estar do corpo, que 

consiste na completa satisfação de todas as suas necessidades orgânicas; 

o segundo, o da busca do bem-estar psíquico, que consiste na com-

pleta erradicação de todos os conflitos, e que tem, como condição, o 

primeiro; o terceiro, o da busca do bem-estar espiritual, que consiste 

no abandono de todo conhecimento, e que tem, como condição, os 

dois primeiros. O êxtase místico, se relatado, torna-se um mito para 

quem não o experienciou; além disso, há o fato de que a grande maio-

ria dos relatos daqueles que imaginaram havê-lo experimentado está 

mais para delírios e alucinações, fenômenos patógenos, do que para a 

saúde do espírito, uma vez que citam visões do inferno, de demônios 

e quejandos. Mesmo os relatos de possíveis êxtases místicos são mitos 

para quem os examina.

A escolha, na vida do indivíduo, é um fenômeno essencial para 

sua evolução. A capacidade de escolha inicia-se com o surgimento 

da memória; antes disso, o indivíduo só conta com a inteligência da 

potência dinâmica diretora do universo, que o brinda com os reflexos, 

os instintos e os impulsos. A memória traz, de início, um complica-

dor, uma vez que o indivíduo, não tendo ainda consciência reflexiva, 

não tem discernimento do certo e do errado, tornando-se necessário 

que seja submetido a um condicionamento que torne suas condutas 

adequadas ao meio ambiente. Com o surgimento da razão, pode ele 

se ver vivendo e indagar-se das conseqüências de tais ou quais atos que 

venha a praticar, indagação esta embora apenas no plano concreto. 

Posteriormente, adquire os patamares da abstração sobre o concreto 

e sobre o abstrato, sempre refém das informações e do instrumental 

fornecidos pelo ambiente.
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This said, it is necessary to consider that the choices of the 

individual will depend on a healthy organo-psychic apparatus and 

environment.  Excluding the individuals that are not psychically 

educable, who should be conditioned according to their potential 

so that they too can achieve their greatest possible well-being 

and can contribute to the well-being of all, what remains are the 

psychically educable, those who can be guided in their personal 

development, that will act directly on the evolution of humanity. 

  The key to the problem of evolution is, therefore, education, which 

informs and forms individuals.  Educators, whether leaders, or 

teachers, or genitors, must be prepared to guide individuals in the 

search for consciousness and for consciousness of the self; to fulfill 

their vocation, educators need adequate environment and psycho-

pedagogical guidelines. 
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Isto posto, há que considerar que as escolhas do indivíduo vão de-

pender de um aparato organo-psíquico e de um meio ambiente sadios. 

Excluídos os indivíduos psiquicamente ineducáveis, que devem ser 

condicionados de acordo com o seu potencial para também atingirem o 

maior bem-estar possível e contribuirem para o bem-estar de todos, res-

tam os psiquicamente educáveis, aqueles que podem ser orientados na sua 

evolução pessoal, que atuará diretamente na evolução da humanidade.  

A chave do problema da evolução é, portanto, a educação, que infor-

ma e forma os indivíduos. Os educadores, sejam os dirigentes, sejam 

os professores, sejam os genitores, necessitam estar preparados para 

orientar os indivíduos na busca da consciência e da consciência de 

si; para cumprir o seu mister, os educadores necessitam de um meio 

ambiente e de diretrizes psicopedagógicas adequados.
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In our understanding, the future, the yet to come, is auspicious.  

We have the hope to be contributing to it as we make the effort, since 

always, to seek all the knowledge available to outline the procedures 

necessary for humanity to acquire and transmit a culture based on 

truth, on the verification of reality.  We understand that, whatever 

the stature of the Creator, if it can be put this way, it is not nor will 

it be cognizable to us in the context of this life as we perceive it.  

We shall, therefore, limit ourselves to the real, to the perceivable, 

considering the belief in the Creator a necessity we have to direct 

our cogitations, abandoning the insoluble problems of the origin 

and the destiny of all that is, and considering, merely, the extent 

of the known and lived, here and now, with the goal of well-being, 

the happiness of all of us. 

We are aware of the fact that the universe must, necessarily, 

be harmonic and that, when we do not see it that way, it is our 

perception that is failing.  Given that the principle of freedom is 

inherent to the being, who has no foundation because he is abyss, 

he is founder, and he is founder in freedom, we use the principle of 

sufficient reason, principle of foundation which has as its basis the 

former.  For us it is sufficient reason to believe in the perfect harmony 

of all that exists, there being no repairs to be made to the Creation, 

since it would be a folly to interfere in the work of the Creator.  For 

the same reason, we consider that, if we are given the capacity to 

think, our thinking is an integral part of this universal orchestration,  

7. THE YET TO COME

miolo novissimo testamento.indd   128 7/30/12   10:14 AM



129

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO

7. O POR VIR

No nosso entender, o futuro, o por vir, é auspicioso. Temos 

a esperança de estarmos contribuindo para ele na medida em que 

nos empenhamos, desde sempre, na busca de todo o conhecimento 

disponível para se delinearem os procedimentos necessários para a 

humanidade adquirir e transmitir uma cultura com base na verdade, 

na constatação da realidade. Entendemos que, seja qual for a estatura 

do Criador, se assim se pode dizer, ela não é nem será cognoscível 

para nós no contexto desta vida como o percebemos. Devemos, por-

tanto, restringir-nos ao real, ao perceptível, considerando a crença no 

Criador uma necessidade nossa para direcionarmos nossas cogitações, 

abandonando os problemas insolúveis da origem e do destino de tudo 

que é, e atendo-nos, apenas, à faixa do conhecido e do vivido, aqui e 

agora, com vistas ao bem-estar, à felicidade de todos nós.

Estamos atentos ao fato de que o universo deve ser, necessa-

riamente, harmônico e de que, quando não o vemos assim, nossa 

percepção é que está falhando. Uma vez que o princípio da liber-

dade é inerente ao ser, que não tem fundamento porque é abismo, 

é fundante, e é fundante em liberdade, valemo-nos do princípio 

da razão suficiente, princípio de fundamento que tem em sua base 

o anterior. Para nós é razão suficiente crermos na perfeita harmo-

nia de tudo que existe, não havendo reparos a fazer na Criação, 

pois seria um desatino querer interferir na obra do Criador. Pela 

mesma razão, consideramos que, se nos é dado pensar, o nosso 

pensamento faz parte integrante dessa orquestração universal,  
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which leads us to conclude that it is our right and, even, our duty, 

to register it, in order to collaborate in achieving the goal of every 

individual and of humanity as a whole, which is happiness. 

The universe, this marvelous immensity, still not totally known, 

if it will ever be some day, the setting where humanity emerged and 

has been surviving, has been studied in terms of offering human 

beings more and more safety and comfort, the guarantee of mystical 

living, of physical well-being.  In this setting occurs, thus, the plot 

of humanity, already quite well-known in its individual and group 

structure and dynamics.  The personages who act in this plot act 

according to their development, childish, adolescent and adult, which 

occurs naturally if they are offered the appropriate and true guidance, 

so that, in accordance with the potential of each developmental phase, 

they always choose the true, the good, the beautiful, and the saintly.  

The evolution of humanity consists in the search for the rational 

creation of man himself, which will provide the mystical experience. 

In a near future, every individual will be in harmony with 

himself, in accordance with his developmental stage, walking 

towards his destiny, the communion with the Creator, the mystical 

ecstasy. Educators, whether leaders, or teachers, or genitors, all of 

them prepared for their work, will be able to render their services to 

individuals.  The genitors will have provided the necessary care to 

generate healthy fruit and to assist them fittingly, which consists in 

satisfying all their organic needs and guiding them so that, as far as it 

is possible, they will seek, themselves, such satisfactions; in this task, 

the genitors will be careful to teach them to perceive and avoid real 

threats, as well as to control their aggressive behavior, inappropriate 

for living with others. 
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o que nos faz concluir que é nosso direito e, mesmo, nosso dever, 

registrá-lo, para colaborarmos com a meta de cada ser humano e da 

humanidade como um todo, que é a felicidade.

O universo, esta imensidão maravilhosa, não ainda totalmen-

te conhecido, se é que o será um dia, o cenário onde surgiu e vem 

sobrevivendo a humanidade, vem sendo estudado no sentido de 

oferecer aos seres humanos cada vez maior segurança e conforto, a 

garantia da vivência mística, do bem-estar físico. Neste cenário ocorre,  

pois, o enredo da humanidade, já bastante conhecido na sua estrutura 

e na sua dinâmica individual e grupal. As personagens que atuam 

nesse enredo agem de acordo com sua evolução, infantil, adolescente 

e adulta, que ocorre naturalmente se lhes é oferecida a orientação 

adequada, verdadeira, para que, conforme o potencial de cada fase 

evolutiva, escolham sempre o verdadeiro, o bom, o belo e o santo. 

A evolução da humanidade consiste na busca da criação racional do 

próprio homem, o que vai propiciar a experiência mística.

Num futuro próximo, cada indivíduo estará harmonizado con-

sigo mesmo, de acordo com seu estágio evolutivo, caminhando para 

o seu destino, a comunhão com o Criador, o êxtase místico. Os edu-

cadores, sejam os dirigentes, sejam os professores, sejam os genitores, 

todos preparados para os seus misteres, estarão capacitados para prestar 

aos indivíduos os seus serviços. Os genitores terão providenciado os 

cuidados para gerar frutos sadios e para assisti-los adequadamente, o 

que consiste em satisfazer todas as suas necessidades orgânicas e orien-

tá-los para, na medida do possível, irem buscando, eles mesmos, tais 

satisfações; nessa tarefa, terão os genitores o cuidado de ensiná-los a 

perceber e evitar as ameaças reais, bem como a controlar as condutas 

agressivas, inadequadas para a convivência.
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The teachers will have provided the operationalization of all the 

knowledge to be transmitted, which necessarily includes their veracity.  

Every student will have his lot of knowledge to be acquired and will, 

from stage to stage, overcome his difficulties, without the need to repeat 

the school year, nor the need to take cumulative exams.  Teaching will 

be intended for general goals, such as learning the mother tongue and 

a universal language, besides the arithmetic knowledge necessary for 

each grade, and for special ends, the professional formation chosen.  

The remaining notion of things, such as geography, history, sciences 

and arts will constitute elective learning and will be, consequently, 

pleasurable.  All teaching will have the objective of broadening the 

living field of the students and of preparing them to perceive the 

communitary, the humanistic, and the cosmic. 

The leaders will have provided all of the means so that, in every 

stage of their lives, individuals can rely on a suitable environment for 

their survival and evolution.  To children and adolescents they will 

guarantee the assistance of well-established homes, well-guided schools, 

and instructive and healthy leisure, besides allowing, outside school, 

enlightened religious worship which encourages religiosity based on 

the healthy fear of God and his glorification.  To young adults, they 

will encourage professional realization and the formation of their 

households.  To mature adults, they will permit their participation 

in government jobs.  To old adults, they will provide means for them 

to reveal their spirituality.  The leaders will thus permanently have in 

mind to guarantee the proper environment for the mystical living, the 

mystical experience, and the mystical ecstasy, for happiness. 

Al l  the knowledge acquired by humanity wil l  be 

conveyed, assimilated, and applied on different instances of life,  
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Os professores terão providenciado a operacionalização de 

todos os ensinamentos a transmitir, o que inclui, necessariamente, 

a veracidade deles. Cada aluno terá o seu acervo de conhecimentos 

a adquirir e irá, de etapa em etapa, vencendo suas dificuldades, sem 

a necessidade de repetência e de exames cumulativos. O ensino será 

direcionado para fins gerais, o aprendizado da língua pátria e de uma 

língua universal, além dos conhecimentos de aritmética necessários 

a cada grau, e para fins especiais, a formação profissional escolhida. 

As demais noções de coisas, como geografia, história, ciências e artes, 

constituirão aprendizados eletivos e, conseqüentemente, prazerosos. 

Todo o ensino terá o objetivo de alargar o campo vivencial dos alunos 

e prepará-los para a percepção do comunitário, do humanístico e do 

cósmico.

Os dirigentes terão propiciado todos os meios para que, em cada 

etapa da sua vida, os indivíduos contem com o ambiente adequado 

para sua sobrevivência e evolução. Às crianças e aos adolescentes,  

garantirão a assistência de lares bem formados, escolas bem orientadas 

e lazer instrutivo e sadio, além de permitirem, fora da escola, culto 

religioso esclarecido que incentive a religiosidade com base no temor 

sadio de Deus e em sua glorificação. Aos adultos jovens, incentivarão a 

realização profissional e a formação de seus lares. Aos adultos maduros, 

permitirão sua participação nos postos governamentais. Aos adultos 

velhos, propiciarão meios para divulgarem sua espiritualidade. Terão, 

os dirigentes, pois, em vista, permanentemente, garantir o ambiente 

adequado para a vivência, a experiência e o êxtase místicos, para a 

felicidade.

Todo o conhecimento adquirido pela humanidade será di-

vulgado, assimilado e aplicado nas diferentes instâncias da vida,  
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whether infantile, or adolescent, or adult, whether individually, or 

collectively, highlighting the capacity of each individual and the use 

of his potential.  There will be no obstacles to the evolution of the 

human being and of the human group, except for those originating 

from his nature which science has yet been unable to solve.  Given 

the fact that changes occur in the individual, and in the group by 

his influence, opportunities will be given to those better endowed to 

make their achievements known and to implant them.  The current 

achievements will be applied fully; they state that every human being 

has the right to the life which was given him by the Creator and that 

there is no religion greater than truth. 

The ten commandments of mental health, modeled on 

Mosaic wisdom, will be observed in homes, schools, government 

and all other environments, whether those of work, or of leisure.  

It can be expressed in the following manner: It is fundamental to 

believe in the Creator that, unique organism, develops Himself 

into various organisms and interpenetrates everything.  Neither 

the forces of nature, nor things, nor objects, nor animals, nor any 

other human being shall be idolized.  One shall not attempt to 

describe, explain, define, judge the deity, but simply feel oneself 

as part of it.  The need for rest shall be kept in mind, with the 

aim of expending only the necessary energy and in a balanced 

manner.  Every human being shall seek to be his own father-mother, 

in order to assume his own identity, which necessarily includes 

revering his origin.  One shall not destroy that which one did not 

build and which, therefore, could not be remade in its original 

form.  One shall not use things, objects, animals, human beings 

except in consonance with the ends for which they were created.   
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seja infantil, seja adolescente, seja adulta, quer individual, quer 

coletivamente, ressaltando-se a capacidade de cada indivíduo e o 

aproveitamento do seu potencial. Não haverá empecilhos para a evo-

lução do ser humano e do grupo humano, a não ser os advindos da 

sua natureza que a ciência não tenha conseguido, ainda, solucionar. 

Uma vez que as mudanças ocorrem no indivíduo, e no grupo por 

influência dele, aos mais bem dotados serão dadas oportunidades 

para divulgar e implantar suas aquisições. As aquisições atuais serão 

aplicadas na sua íntegra; elas rezam que todo ser humano tem direi-

to à vida que lhe foi outorgada pelo Criador e que não há religião 

superior à verdade.

O decálogo da saúde mental, calcado na sabedoria mosai-

ca, será observado nos lares, nas escolas, no governo e em todos 

os demais ambientes, sejam de trabalho, sejam de lazer. Ele 

pode ser assim expresso: É fundamental crer no Criador que, 

organismo único, desenvolve-se em organismos vários e a tudo 

interpenetra. Não há que idolatrar as forças da natureza, nem as 

coisas, nem os objetos, nem os animais, nem nenhum outro ser 

humano. Não se deve tentar descrever, explicar, definir, julgar 

a deidade, mas, simplesmente, sentir-se parte dela. Deve ser 

lembrada a necessidade do repouso, a fim de só se despender 

da energia necessária e de forma equilibrada. Todo ser humano 

deve procurar ser pai-mãe de si mesmo, a fim de assumir sua 

própria identidade, o que inclui, necessariamente, reverenciar 

sua origem. Não se deve destruir aquilo que não se construiu e 

que, portanto, não poderia ser refeito na sua feição de origem. 

Não se deve utilizar coisas, objetos, animais, seres humanos 

senão em consonância com os fins para os quais foram criados.  

miolo novissimo testamento.indd   135 7/30/12   10:14 AM



136

THE TRILOGY: RELIGION – THE NEWEST TESTAMENT 

One shall not take possession of things belonging to others, but rather 

seek, by one’s own effort, the means to satisfy one’s needs.  One shall 

not judge one’s peers, since the knowledge that one can have of them 

is apparent, it not being possible to penetrate their essence.  Every one 

shall realize their existential destination, which is to survive through 

work and to participate, lucidly, in the work of the Creator. 

The esoteric, interior knowledge, which allows the ignorant 

individual to become a person, reflective being, will be cultivated.  To 

acquire the reflective attitude, he must be informed that:  the goal of 

the human being is to be happy; to be happy, he must be free; to be free 

is to know what he is doing of is life; only the truth brings freedom; 

reality is the path to the truth; the human being is rational only 

intermittently; the human being who ignores the reason of his past is 

condemned to repeat it automatically; all men are equal, varying only 

in the way they realize their being.  The informative corollaries for the 

acquisition of the reflective attitude are:  reflection is the instrument 

of the human being, it allows transcendence, the passage from one 

developmental level to another; to satisfy his needs, the human being 

needs to communicate; to communicate, he needs to know what he 

really wants, decide on the legitimacy of his desire, know the possibility 

of fulfilling it, act appropriately; to allow the primacy of irrationality 

is to avoid his human destiny; the human being called “psychically ill” 

is a blocked being, whether merely a victim of contradictory values, or 

as a result of the poor functioning of the brain. 

Attainment of the reflective attitude will guarantee, to 

every human being, self-knowledge and knowledge of the law of 

harmonization. He will then be able to:  prove, by the desire to know 

the truth, the perfect equivalence between the macrocosm and himself,  
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Não se deve apossar dos bens de outrem, mas procurar, pelo 

seu próprio esforço, os meios para satisfazer suas necessidades.  

Não se deve julgar os semelhantes, uma vez que o conhecimento que se 

pode ter deles é aparente, não nos sendo possível penetrar sua essência. 

Cada um deve realizar sua destinação existencial, que é a de sobreviver 

pelo trabalho e participar, lucidamente, na obra do Criador.

Será cultivado o saber esotérico, interior, que permite ao indivíduo 

ignorante tornar-se pessoa, ser reflexivo. Para adquirir a atitude reflexiva, 

ele deve ser informado de que: a meta do ser humano é ser feliz; para 

ser feliz, ele necessita ser livre; ser livre é saber o que está fazendo da 

sua vida; só a verdade liberta; a realidade é o caminho para a verdade; 

o ser humano é racional apenas intermitentemente; o ser humano que 

ignora a razão do seu passado está condenado a repeti-lo automatica-

mente; todos os homens são iguais, variando apenas o modo pelo qual 

atualizam o seu ser. São corolários informativos para a aquisição da 

atitude reflexiva: a reflexão é o instrumento do ser humano, permite 

a transcendência, a passagem de um nível evolutivo para outro; para 

satisfazer suas necessidades, o ser humano necessita comunicar-se; para 

comunicar-se, necessita saber o que realmente deseja, decidir da legiti-

midade do seu desejo, conhecer as possibilidades de o satisfazer, atuar 

adequadamente; permitir o primado da irracionalidade é furtar-se ao 

seu destino humano; o ser humano chamado “psiquicamente doente” 

é um ser bloqueado, seja apenas vítima de valores contraditórios, seja 

em decorrência de mau funcionamento encefálico.

A aquisição da atitude reflexiva garantirá, a todo ser huma-

no, o autoconhecimento e o conhecimento da lei da harmoniza-

ção. Ele poderá, então: comprovar, pela vontade de conhecer a 

verdade, a perfeita equivalência entre o macrocosmo e ele mesmo,  
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the ideal man, who flows to the source, who is the source; perceive 

that the universe is chaos for the senses and a cosmos for reason, the 

setting where the man in fact, which is the mold for the flow of the 

ideal man, returns to be mutant, without defects, to vibrate in unison 

with the universal totality; feel that to live is to learn and that he needs 

to learn to live love, the only way to transcend the chaos of the senses 

and the cosmos of reason;  verify that intelligent thinking directs action 

towards the task of searching for the center of the idea, which allows  

the  immersion into non-action, into the  abysmal;  conclude that 

consciousness determines what is true, that which provides survival 

and rescues the sense of immanence as the path to transcendence;  

consider that human laws sustain the obligation to work, the only 

way to harmonize immanence and transcendence;  accept the need  to 

adapt the sexual life to the social interests and to integrate the sexual 

vibration to the vibration of love and of maximum love; believe that 

the oneness develops the various and interpenetrates everything, which 

is why one  shall seek to live the physical well-being, to experience the 

psychic well-being,  the existing in peace, without conflicts, and  the 

ecstasy, the spiritual well-being, the union with the mystery of the world. 

For the human being who in his trajectory from the cradle to the 

grave seeks happiness, the appropriate prerogatives of each phase will be 

guaranteed.  To the child will be given the chance to reconquer the mystical 

living, that similar to the uterine restfulness, the well-being of the body, 

which he must cultivate for the whole life; to him will also be given the 

chance to initiate the mystical experience at the concrete level, as a result 

of the emergence of reasoning, which will allow the solution of psychic 

conflicts at this level. To the adolescent will be given the chance to inaugurate 

the mystical experience at the level of abstraction about the concrete.  

miolo novissimo testamento.indd   138 7/30/12   10:14 AM



139

A TRILOGIA: RELIGIÃO – O NOVÍSSIMO TESTAMENTO

o homem ideal, que flui para a fonte, é a fonte; perceber que o 

universo é um caos para os sentidos e um cosmo para a razão, 

o cenário onde o homem de fato, que é o molde para o fluir 

do homem ideal, volta a ser mutante, sem defeitos, a vibrar em 

uníssono com a totalidade universal; sentir que viver  é apren-

der e que necessita aprender a viver o amor, única forma de 

transcender o caos dos sentidos e o cosmo da razão; constatar 

que o pensamento inteligente dirige a ação para o trabalho de 

busca do centro da idéia, que permite o mergulho na não-ação, 

no abismal; concluir que a consciência determina o que é ver-

dadeiro, aquilo que propicia a sobrevivência e resgata o sentido 

da imanência como caminho para a transcendência; considerar 

que as leis humanas sustentam o dever do trabalho, única forma 

de harmonizar imanência e transcendência; aceitar a necessidade 

de adequação da vida sexual aos interesses sociais e integrar a 

vibração sexual à vibração de amor e de máximo amor; crer que 

o uno desenvolve os vários e a tudo interpenetra, razão pela qual 

deve procurar viver o bem-estar físico, experienciar o bem-estar 

psíquico, o existir em paz, sem conflitos, e o êxtase, o bem-estar 

espiritual, a união com o mistério do mundo.

Ao ser humano, que, na sua trajetória do berço ao túmulo, busca 

a felicidade, serão garantidas as suas prerrogativas próprias de cada fase. 

À criança será dado reconquistar a vivência mística, aquela semelhante 

à do repouso uterino, o bem-estar do corpo, que deverá cultivar por 

toda a vida; a ela será dado, também, iniciar a experiência mística no 

plano concreto, em decorrência do surgimento da razão, que permite 

a solução dos conflitos psíquicos nesse plano. Ao adolescente será dado 

inaugurar a experiência mística no plano da abstração sobre o concreto.  
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To the adult will be given the chance to broaden the mystical 

experience to the level of abstraction about the abstract and to seek 

the mystical ecstasy, the vibration of maximum love, the non-goal, 

the realization, the restfulness in the breast of the Creator. 

In the search for appropriate assistance to the individual for his 

transformation into a person, effective procedures will be guaranteed. 

To the child, an individual that is being instructed and disciplined, 

the following care shall be provided:  from birth to nine months, all of 

his needs shall be immediately satisfied, to avoid crises of anguish or 

prolonging them unnecessarily; from nine to eighteen months, now with 

memory, when he becomes afflicted upon remembering anguish, he 

shall obtain assurance that he will lack nothing; from eighteen months 

to three years of age, when he becomes irritated upon remembering 

the fear of anguish, he shall be distracted from his irritation; from three 

to six, upon faking his feelings, he  shall believe that he is deceiving, 

since that is the only way he will achieve individuality, confidence in 

himself; from the age of six to twelve, he shall be stimulated to search 

for concrete solutions to life’s problems, to become a person. 

For the same reason, to the adolescent, the person who is 

reviewing the instruction and discipline he received, the following 

care shall be provided:  from twelve to fifteen years of age, he shall 

be helped to examine his rebellion against the upbringing that 

he imagines had been imposed on him; from fifteen to eighteen, 

he shall be helped to rethink his pacifying attitude, which can 

be harmful in the long term.  To the adult, the person who gives 

himself to the thorough living of freedom, the following care 

shall be provided:  from eighteen to thirty years of age, he shall be 

supported in his communitary attitude, which includes familial,  
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Ao adulto será dado ampliar a experiência mística para o plano 

da abstração sobre o abstrato e buscar o êxtase místico, a vibração 

do máximo amor, a não-meta, a realização, o repouso no seio do 

Criador.

Na busca da assistência adequada ao indivíduo para sua 

transformação em pessoa, estarão garantidos os procedimentos 

eficazes. À criança, o indivíduo que está sendo instruído e discipli-

nado, serão proporcionados os seguintes cuidados: do nascimento 

aos nove meses, todas as suas necessidades devem ser satisfeitas 

prontamente, para evitar crises de angústia ou prolongamento 

desnecessário delas; dos nove aos dezoito meses, já com memória, 

ao afligir-se por recordar a angústia, deve obter garantias de que 

nada lhe faltará; dos dezoito meses aos três anos, ao irritar-se por 

recordar o medo da angústia, deve ser distraída de sua irritação; 

dos três aos seis anos, ao escamotear seus sentimentos, deve acre-

ditar que está conseguindo ludibriar, pois só assim irá adquirindo 

individualidade, confiança em si mesma; dos seis aos doze anos, 

deve ser estimulada a buscar soluções concretas para os problemas 

da vida, tornar-se pessoa.

Pela mesma razão, ao adolescente, pessoa que está revendo 

a instrução e a disciplina recebidas, serão dispensados os seguintes 

cuidados: dos doze aos quinze anos, deve ser ajudado a examinar 

sua revolta contra a criação que imagina que lhe tenha sido imposta; 

dos quinze aos dezoito anos, deve ser ajudado a repensar sua atitude 

pacificadora, que poderá ser nociva a longo prazo. Ao adulto, a pes-

soa que se dá à existência plena da liberdade, serão dispensados os 

seguintes cuidados: dos dezoito aos trinta anos, deve ser apoiado na 

sua atitude comunitária, que compreende a consolidação familiar,  
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professional and all groups consolidation; from thirty to sixty, his 

humanistic attitude shall be put to good use, in his interest in the 

total community; from the age of sixty and over, he shall be invited 

to exercise his cosmic attitude, which is that of constant communion 

and service. 

Humanity, the mystical body, will always have children, adolescents, 

and adults, and, for this reason, to condition children until they achieve 

reflection, to educate them and the adolescents on the path of reflection,  

initially only about the concrete, and, following, on abstraction about 

the concrete and about the abstract, to contribute so that communitary 

adults become humanistic and cosmic will be a permanent task. It is 

known that it is enough that everyone agrees so that we can change 

all of humanity, an agreement that consists in removing the obstacles 

of a closed and obsolete political system.  It becomes necessary that 

adults come together with the objective of creating a physically, 

psychically, and spiritually healthy environment, which will depend 

on an egalitarian economy, an enlightened education and a topical, 

true, religiosity.  If we congregate, we will all be happy, to the extent 

possible.
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profissional e grupal em geral; dos trinta aos sessenta anos, deve ser 

aproveitado na sua atitude humanística, no seu interesse pela comu-

nidade total; dos sessenta anos e mais, deve ser convidado a exercer 

sua atitude cósmica, que é a de um constante comungar e servir.

A humanidade, o corpo místico, contará sempre com crianças, 

adolescentes e adultos, razão pela qual, condicionar as crianças até 

adquirirem a reflexão, educá-las e os adolescentes na senda da reflexão,  

de início só sobre o concreto, e, em seguida, na da abstração so-

bre o concreto e sobre o abstrato, contribuir para que os adultos 

comunitários se tornem humanísticos e cósmicos, será uma tarefa 

permanente. Sabe-se que basta que todos concordem para que pos-

samos mudar toda a humanidade, concordância esta que consiste em 

remover os empecilhos de um sistema político fechado e obsoleto.  

Faz-se necessário que os adultos se unam com o objetivo de criar um 

ambiente sadio física, psíquica e espiritualmente, que vai depender de 

uma economia igualitária, uma educação esclarecida e uma religiosi-

dade tópica, verdadeira. Se nos congregarmos, seremos todos felizes, 

na medida do possível.
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Our peroration, conclusion, means to be an effective act of 

faith, hope, and charity:  faith that there is a Creator; hope that we 

are interpreting correctly the destination that He imprinted upon 

us; charity with those who have not, yet, the consolation of this faith 

and hope.  Our faith in the existence of the Creator results from 

the logical reasoning that the universe is there, thus, something or 

someone created it.  Our hope that we understand our destination in 

the universe allows us to manifest our contribution to the evolution of 

humanity.  Our charity towards those who have not yet this faith and 

this hope is expressed clearly in the respect we recommend towards 

childish and adolescent individuals and towards those psychically 

fragile who are not educated or not educable.  With this spirit we 

have developed our reasoning summarized below. 

To contribute to the elaboration of the Newest Testament has 

been an aspiration of our whole life.  In our understanding, the time 

for this elaboration is now.  Considering the possibility that many of 

our readers have never had the opportunity to read the Bible, we made 

a summary of it:  from the Old Testament, the Pentateuch (the Genesis, 

the Exodus, the Leviticus, the Numbers and the Deuteronomy), the 

Prophets, the Writings Books (the Psalms, the Proverbs, the book of 

Job, of Song of Songs, of Ruth, of Lamentations, the Ecclesiastes, of 

Esther, of Daniel, of Ezra and of Nehemiah); from the New Testament, 

the Gospels, the Apostolic Acts, the Epistles (of St. Paul, of St. Peter, 
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8. PERORAÇÃO

Nossa peroração, conclusão, pretende ser um efetivo ato de fé, 

esperança e caridade: fé em que haja um Criador; esperança de estarmos 

interpretando corretamente a destinação que Ele em nós imprimiu; 

caridade para com aqueles que ainda não tiveram o consolo dessa fé e 

dessa esperança. Nossa fé na existência do Criador decorre do raciocínio 

lógico de que o universo aí está, logo, algo ou alguém o criou. Nossa 

esperança de estarmos compreendendo nossa destinação no universo 

nos autoriza a manifestar nossa contribuição para a evolução da hu-

manidade. Nossa caridade para com aqueles que ainda não têm esta fé 

e esta esperança expressa-se claramente no respeito que preconizamos 

para com os indivíduos infantis e adolescentes e para com os psiquica-

mente frágeis não educados ou não educáveis. Com esse espírito foi que 

desenvolvemos nossos raciocínios que resumimos a seguir.

Contribuir para a elaboração do Novíssimo Testamento foi uma 

aspiração de toda a nossa vida. No nosso entender, a hora dessa ela-

boração é agora. Considerando a possibilidade de muitos dos nossos 

leitores jamais haverem tido a oportunidade de ler a Bíblia, fizemos 

dela um resumo: do Antigo Testamento, o Pentateuco (o Gênesis, 

o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio), os Profetas, 

os Escritos (o dos Salmos, o dos Provérbios, o de Jó, o Cântico dos 

Cânticos, o de Rute, o das Lamentações, o Eclesiastes, o de Ester, o 

de Daniel, o de Esdras e Neemias); do Novo Testamento, os Evange-

lhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas (de São Paulo, de São Pedro,  
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of St. John, of St. Luke),  the Apocalypse, of St. John.  The summary 

intended merely to position the purpose of our exposition, the reader 

being invited to read the Bible in its entirety, if he so wishes. 

To achieve our objective we consider it fundamental to undertake 

an exegesis, interpretation, of the biblical text, exegesis that is necessarily 

hermeneutic, based on the laws registered in philosophical thought 

and on the contribuition of sciences, empirical, biology, interpersonal 

eidetic, psychology, and multipersonal eidetic, sociology.  Such exegesis 

has led us to the confirmation that: philosophically speaking, the 

Jewish people lived and live, in their majority, in childhood, with a 

few spells of adolescence, and are responsible for the fact that a great 

part of humanity suffers this development obstruction; scientifically 

speaking, this obstruction is not justifiable, since the development 

of each individual is independent of the conveyed beliefs, and the 

evolution of each group made up of evolved individuals, obviously, 

is also independent of them. 

Seeking to understand the reason for this obstruction of 

humanity’s development, we have come upon the fact that the 

true obstacle to development, whether of the individual or of 

the group, are the hidden motives underlying the individual 

and collective decisions, which impede the choice of the true, of 

the good, of the beautiful and of the saintly.  Such an obstacle 

has led the human being and the human group to a series of 

misunderstandings which constitute the greatest source of their 

habitual themes, from the most burlesque comedy to the most 

dramatic tragedy; it results from a lack of self-knowledge, which 

fixes them in communication at the inferior consumatory level, 

that which is only concerned with the individual well-being.   
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de São João e de São Lucas), o Apocalipse, de São João. Tal re-

sumo pretendeu, apenas, situar o propósito de nossa exposição, 

ficando o leitor convidado a ler a Bíblia no seu todo, se assim 

o desejar.

Para colimar o nosso objetivo, consideramos fundamental 

realizar uma exegese, interpretação, do texto bíblico, exegese essa 

necessariamente hermenêutica, baseada nas leis exaradas no pensa-

mento filosófico e na contribuição das ciências empírica, biologia, 

e eidéticas interpessoal, psicologia, e multipersonal, sociologia. Tal 

exegese levou-nos à confirmação de que: filosoficamente falando, 

o povo judeu viveu e vive, na sua maioria, na infância, com alguns 

arroubos de adolescência, e é o responsável pelo fato de grande parte 

da humanidade sofrer tal emperramento evolutivo; cientificamente 

falando, tal emperramento não se justifica, pois a evolução de cada 

indivíduo independe das crenças divulgadas, e a evolução de cada 

grupo constituído de indivíduos evoluídos, obviamente, também 

independe delas.

Procurando compreender a razão do emperramento da 

evolução da humanidade, deparamos com o fato de que o 

verdadeiro obstáculo à evolução, quer do indivíduo, quer do 

grupo, são os motivos ocultos subjacentes às decisões individu-

ais e coletivas, que impedem a escolha do verdadeiro, do bom, 

do belo e do santo. Tal obstáculo tem levado o ser humano e 

o grupo humano a uma série de equívocos que constituem a 

maior fonte da sua temática habitual, da mais burlesca comédia 

à mais dramática tragédia; ele decorre da falta de autoconhe-

cimento, que os fixa na comunicação ao nível consumatório 

inferior, aquela que só se ocupa do bem-estar individual.  
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We were able to verify, therefore, that individuals do not overcome 

their obstacles towards development because they do not exercise free 

thought, which is inherent to them, and they do not assume their 

responsibility to choose. 

In the expectation of coming to understand why the individual does 

not exercise free thought, we came upon the fear of a cruel and vengeful 

God, which passes through all the biblical narratives, exacerbated by 

the belief in sin, in punishment and in hell, causing humanity to have 

lived and to continue living a counterfeit religiosity.  We have verified 

that the majority of the individuals who are chronologically adults, 

even though they possess the organo-psychic apparatus proper of this 

phase, live in ignorance of their prerogatives and abandon themselves to 

a narrow living, either submissive or rebellious. We understand that the 

leaders, whether political or religious, are at the margin of philosophical, 

scientific, and technical progress, which leads us to discredit them. With 

the objective of operationalizing the learning of the individual’s passage 

to responsible adulthood we have elaborated a technique which allows 

the individual to exercise free thought. 

Given that choice is the definitive act of the individual, that will 

guarantee his survival when the reflexive, instinctive, and impulsive acts are not 

sufficient for that end, we encounter the need to understand consciousness, 

this phylogenetically late phenomenon of the anima and that ontogenetically, 

in the individual, emerges from an obscure instinct and conquers habitable 

space.  Verifying that the choices of individuals depend on their organo-psychic 

apparatus, which varies for every developmental stage, we could observe that:  

consciousness in childhood, being not reflective, the child shall be conditioned 

to make correct choices for his well-being, without harming the environment; 

we can only count on the troubled consciousness of the adolescent, 
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Pudemos, então, verificar que os indivíduos não superam os obstáculos 

para a evolução porque não exercem o livre pensar, que lhes é inerente, 

e não assumem a responsabilidade de escolher.

Na expectativa de compreender porque o indivíduo não exerce o 

livre pensar, deparamos com o medo de um Deus cruel e vingativo, que 

perpassa toda a história bíblica, exacerbado pela crença no pecado, no 

castigo e no inferno, fazendo com que a humanidade tenha vivido e con-

tinue vivendo um arremedo de religiosidade. Verficamos que a maioria 

dos indivíduos cronologicamente adultos, apesar de contar com o apara-

to organo-psíquico próprio dessa fase, vive na ignorância das suas prerro-

gativas e se entrega a um viver acanhado, quer submisso, quer revoltado.  

Compreendemos que os dirigentes, sejam políticos, sejam religiosos, 

encontram-se à margem do progresso filosófico, científico e técnico, 

o que os leva ao descrédito de todos nós. Com o objetivo de ope-

racionalizar o aprendizado da passagem do indivíduo para a adultez 

responsável elaboramos uma técnica que permite ao indivíduo exercer 

o livre pensar.

Uma vez que a escolha é o ato definitivo do indivíduo, que vai 

garantir sua sobrevivência quando os atos reflexos, instintivos e impul-

sivos não bastarem mais para esse fim, deparamos com a necessidade 

de compreender a consciência, esse fenômeno do anímico filogenetica-

mente tardio e que, ontogeneticamente, no indivíduo, surge a partir de 

um instinto obscuro e conquista o espaço habitável. Constatando que 

as escolhas dos indivíduos dependem do seu aparato organo-psíquico, 

que varia em cada etapa evolutiva, pudemos observar que: a consciên-

cia, na infância, não sendo reflexiva, deve, a criança, ser condicionada 

a escolhas corretas para o seu bem-estar, sem prejudicar os ambientes; 

só se pode contar com a consciência conturbada do adolescente,  
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 even though already reflective.  Since the majority of individuals find 

themselves in these phases, in order for there to be conscious adult 

choice it is necessary to advance their development. 

We understand that the yet to come, the future of humanity is 

auspicious.  Since the principle of freedom is inherent to the being, 

it is enough for him to have the appropriate environment and the 

correct, true information to develop to the maximum of his potential, 

seeking to be happy.  For this development to take place it is necessary 

that the educators, whether the leaders or the teachers or the genitors, 

be prepared to fulfill their vocations and have become humanistic 

adults.  Every individual will thus receive the appropriate guidance 

for the stage that he is living and the necessary modulations for the 

following stage.  The yet to come is not a utopia, but a reality for 

many of us who have already made it our present, sufficing it that we 

congregate to contribute so that more individuals also make it their 

present.  This is our spiritual testament! 
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embora já reflexiva. Como a maioria dos indivíduos encontra-se 

nessas fases, para que haja escolha consciente adulta necessário se faz 

promover sua evolução.

Entendemos que o por vir, o futuro da humanidade, é auspicio-

so. Uma vez que o princípio da liberdade é inerente ao ser, basta que ele 

conte com o ambiente adequado e com as informações corretas, ver-

dadeiras, para evoluir até o máximo de sua potencialidade, buscando 

ser feliz. Para que tal evolução ocorra é necessário que os educadores, 

sejam os dirigentes, sejam os professores, sejam os genitores, estejam 

preparados para cumprir os seus misteres, tenham-se tornado adultos 

humanísticos. Cada indivíduo receberá, assim, a orientação adequada 

à etapa que esteja vivenciando e à modulação para cada etapa seguinte. 

O por vir não é uma utopia, mas uma realidade para muitos de nós 

que já fizemos dele o nosso presente, bastando nos congregarmos para 

contribuirmos para que cada vez mais indivíduos façam dele, também, 

o seu presente. Este o nosso testamento espiritual!
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