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NOVOS INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS SURGIRÃO NA TERRA - APARELHO INDIVIDUAL DE VOAR - TAMBÉM
SURGIRÁ O AVIÃO MOVIDO A ENERGIA ATÔMICA - AINDA A SUSPENSÃO DOS AVIÕES NO AR - FIM DOS
CHOQUES FERROVIÁRIOS.

A APROXIMAÇÃO DE UM NOVO SÉCULO da era cristã para o planeta terrestre, significa algo mais do que uma simples
sucessão de anos, meses e dias no calendário infinito deste pequeno planeta. Incontáveis são talvez os melhoramentos a
serem introduzidos na vivência das populações atuais e futuras, melhoramentos estes que vem sendo preparados de
longa data no mundo espiritual. No campo da tecnologia por exemplo, novos e importantes instrumentos deverão surgir
na Terra dos quais há de resultar um avanço notável na vida do planeta. Os instrumentos em referência não foram
inventados no mundo espiritual mas adotados dentre os que já existem em, planetas mais evoluídos, trazidos ao ciclo
espiritual da Terra por muitas almas que neles estagiaram com a finalidade de aprender em sua vivência de alguns
séculos. Regressando agora à Terra, essas almas procurarão dotar a vida terrena dos instrumentos que observaram e
estudaram alhures para implantar agora neste planeta.
Dentre os novos instrumentos tecnológicos a aparecerem na Terra, alguns há que muito úteis se tornarão a facilidade
de locomoção, como por exemplo, um aparelho destinado ao transporte individual por via aérea que muito irá agradar.
Trata-se de um pequeno aparelho motorizado dotado de duas pequenas asas que permitirá ao homem elevar-se no
espaço para se transportar de uma cidade para outra com toda segurança tanto em pequenas como em grandes
distâncias sem necessidade de reabastecimento, dado que será movido pela energia atômica. Seu uso poderá servir à
locomoção dentro da mesma cidade na ida e volta do trabalho, uma vez regulada essa espécie de tráfego que
promete tornar-se intenso. As almas incumbidas da implantação dessa novidade já se encontram na Terra a caminho das
universidades, sendo de esperar que a mesma se encontre em uso até a metade do próximo século.
Outro melhoramento notável que aparecerá em breve na Terra será o avião movido também a energia atômica, com
uma redução substancial do peso em vôo, uma vez que esse tipo de avião dispensa o combustível atual por
desnecessário. Ao lado deste importante melhoramento deverá surgir outro não menos importante que é um processo
destinado a manter os aviões suspensos no ar e impedir que os mesmos se precipitem ao solo quando ocorrer algum defeito, como atualmente sucede com perigo de vida para passageiros e tripulação. Este novo processo já tem concluído
seu estudo no mundo espiritual, devendo surgir na Terra igualmente até meados do próximo século. O elemento suspensivo dos aviões consistirá de um tipo de gás fechado num tubo da dimensão do avião, cuja função será manter o
aparelho suspenso no ar se isto se tornar necessário em qualquer emergência. Normalmente este tubo de gás terá a
finalidade de tornar a nave mais leve e segura, impedindo totalmente a sua precipitação ao solo. Estes dois novos
melhoramentos tornarão os transportes aéreos absolutamente seguros e eficientes na sua modalidade. As Forças
Superiores trataram de apressar a implantação na Terra destes dois novos melhoramentos, em face do grande número
de desencarnações produzidas pelos transportes aéreos nos últimos anos.
Outro importante melhoramento a surgir na Terra bem proximamente verificar-se-á no processo dos transportes
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ferroviários, ainda baseados nos princípios descobertos no século XVIII. O novo processo a surgir na Terra destina-se a
tornar mais rápidos, seguros e eficientes os transportes ferroviários, eliminando totalmente os desastres atualmente
verificados por toda parte. Há nessa novidade a surgir na Terra, por exemplo, um dispositivo cuja função é desligar a
corrente propulsora da locomotiva e empregar os freios toda vez que outra composição ou se encontre parada na
mesma linha à distância de cerca de um quilômetro, ou esteja avançando em sentido contrário. Nestes casos as duas
locomotivas terão sua corrente propulsora desligada automaticamente e os freios aplicados nesse instante. O mais que
poderá suceder será as duas composições estacionarem a cerca de cem metros uma da outra sem nenhum risco para
passageiros e material. Estes casos que são raros e só acontecem em virtude de algum lapso dos funcionários
controladores, desaparecerão de todo com a aplicação da descoberta em vésperas de se positivar na Terra. Outras
descobertas de igual importância se encaminham para a Terra, e aqui surgirão em breves anos, trazidas igualmente por
almas que cumpriram estágios mais ou menos longos em planetas mais evoluídos do que a Terra nos quais a tecnologia
se encontra bastante adiantada. Um tipo de melhoramento, por exemplo, que deverá surgir em breve relacionado com
os transportes ferroviários, destinado a imprimir maior velocidade a esses transportes, e a revolucionar o sistema,
consiste na aplicação de três roda paralelas em vez de duas como atualmente. Esse novo sistema consistirá também da
construção de três linhas de trilhos em vez de duas. Haverá uma roda maior colocada no centro do vagão à qual
incumbirá sustentar a maior parte do peso, sendo ladeada por duas rodas menores cuja função consistirá em apoiar o
vagão nas curvas, impedindo o seu descarrilamento. Este processo, bastante usado em planetas mais evoluídos do que
a Terra é considerado ideal nesses planetas pela segurança que confere a esse tipo de transportes. Também está
chegando a Terra este grande melhoramento, trazido no subconsciente de numerosas almas que estão reencarnando e
em breve se apresentará.
O Senhor Jesus deseja antecipar o que aí fica para conhecimento dos leitores de Suas Mensagens, para lhes demonstrar
a Sua grande preocupação em proporcionar novos elementos de progresso a este pequeno planeta onde em breve se
encontrarão novos bilhões de almas em busca de progresso espiritual. Sendo embora muito novo este planeta, pois que
ainda não atingiu aos dois bilhões de anos desde a sua formação física, sua evolução tem-se processado
satisfatoriamente através dos milênios, tendo alcançado nos últimos quatro séculos um sensível adiantamento, graças à
valiosa colaboração mental e espiritual recebida das ultimas gerações que aqui evoluíram. Com as transformações
projetadas para esse fim de século, porém, o progresso terreno se acentuará em conseqüência da descida de milhões de
almas mais e menos evoluídas, desejosas de dotar o planeta de importantes melhoramentos.
De tudo se deduz que o fato de uma alma haver reencarnado no solo terreno e aqui permanecer por várias décadas no
desfrute de sua encarnação, deve ser considerado também como um dever dessa alma em contribuir para o
adiantamento da vida terrena. E de que maneira poderão as almas contribuir para o adiantamento da vida terrena?- poderá algum dos leitores desejar perguntar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus responde com satisfação a essa pergunta
imaginária, esclarecendo que as almas encarnadas podem contribuir de várias maneiras para o adiantamento da vida
terrena, usando os recursos de que puderem dispor. Por exemplo: uma alma que tiver recebido um determinado grau de
cultura, e haja observado em detalhe o que se passa à sua volta, pode contribuir para o adiantamento da vida terrena
reunindo suas observações e sugestões em livro, com a finalidade de apontar os melhores meios de ajudar seus
contemporâneos a marchar no sentido de seu próprio progresso. O livro é considerado no mundo espiritual um dos meios
mais eficientes e proveitosos para ajudar o progresso das almas encarnadas, quando escritos, por assim dizer, com o
coração sinceramente voltado para o bem dos semelhantes. Todas as almas que puderem transmitir observações e
sugestões destinadas a ajudar o progresso dos seus irmãos terrenos no sentido do bem e da luz que vieram buscar na
Terra, estarão com isso prestando um inestimável serviço à Divindade, do qual receberão a respectiva recompensa. Há,
porém, livros técnicos destinados à divulgação de conhecimentos necessários ao aprendizado material nas diversas
especialidades, os quais tem o seu grande valor em face das teorias e práticas que pretendem ensinar. É justo que os
estudiosos dos diversos setores do conhecimento se disponham a ensinar os melhores métodos na sua especialidade,
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certos de estarem com isso prestando a sua cooperação no desenvolvimento das várias técnicas, e, por conseguinte,
ajudando o progresso da vida terrena. Todos esses trabalhos são examinados no Alto pelas Forças Superiores e seus
autores generosamente recompensados em bênçãos e luzes por ocasião do seu regresso ao mundo espiritual. O Senhor
Jesus incentiva por este meio as almas encarnadas que possuírem disposição e condições para ensinar aos semelhantes
os melhores meios de bem cumprirem suas tarefas, que o façam oferecendo-lhes as suas observações e os melhores
métodos de cada uma das demais almas encarnadas poder aperfeiçoar os seus conhecimentos no sentido do seu
ganha-pão, certas de que estarão prestando igualmente um bom serviço à Divindade. O assunto é rico de sugestões e o
Senhor espera voltar a ele em outras Mensagens a fim de tocar e desenvolver outros pontos estreitamente relacionados
com o progresso da vida terrena.

Os ensinamentos sempre tiveram continuidade com o auxílio do Alto e dos Emissários do Senhor Jesus que
renascem entre nós.
Um dos meios de contribuir para o adiantamento da vida terrena é reunir investigações e observações em
livro.
A reencarnação sendo uma Graça divina, a Alma tem o dever de contribuir para o adiantamento da vida
terrena.
A Terra ainda não alcançou a dois bilhões de anos desde a sua formação física.
Vivendo estes ensinamentos acompanhareis o Mestre além do escrito.
Continuai empenhado no CONHECIMENTO - somente os interessados se embriagarão com a SABEDORIA
DIVINA!
A origem das Almas é uma simples idéia surgida na Mente Divina.
Todas às Almas do Universo - sem exceção - percorreram as diversas escalas evolutivas.
Verifique a possibilidade de vossa REDENÇÃO ESPIRITUAL.

Esta mensagem é parte do livro Nova Ordem de Jesus, da Grande Cruzada do Esclarecimento.
Conheça mais sobre o livro Nova Ordem de Jesus.
Novas orientações de Jesus, ou ainda, os novos esclarecimentos espirituais de Jesus. A obra contém, em
volume único, 150 mensagens de ensinamentos espirituais elaborados no Alto, pelo Nosso Senhor Jesus,
e ditados na Terra pelo Apóstolo Thomé, destinados à maior repercussão em todos os países, visto
como a palavra do Senhor se dirige a todos os homens e mulheres responsáveis em todo o mundo
terreno neste fim de um e inicio de outro século. Lendo e estudando estas 150 mensagens, terão todos
os homens e mulheres, em suas mãos, a chave que o Senhor lhes oferece neste fim de civilização, com
a qual podem agora abrir todas as portas do mundo espiritual e nele ingressarem alegres e felizes ao
término de suas vidas presentes. Diz o Apóstolo Thomé: “A palavra que o Senhor Jesus está difundindo
na Terra através destas mensagens, deve ser ouvida e meditada por quantos tiverem a ventura de
conhecê-la em sua presente vida terrena. Jamais alguém veio dizer na Terra para conhecimento dos
seres humanos, uma palavra tão precisa e necessária quanto esta do Senhor Jesus para ajudar o
progresso de todas as almas presentes na Terra. É, portanto, a palavra do Senhor, a palavra mais
autorizada e oportuna que os homens e mulheres podem conhecer neste fim de século. Esta palavra do
Senhor tem o mérito de elucidar todas as almas encarnadas de maneira a que fiquem conhecendo
minuciosamente o que devem e precisam de conhecer para que possam viver uma encarnação cem
por cento vitoriosa\\\".
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