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NOVA ERA – A GÊNESE

33. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente

a renovação integral dos Espíritos: basta uma modificação em suas

disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe

estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência

perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros

Espíritos; são com frequência os mesmos Espíritos, mas pensando e

sentindo de outra maneira.



SAINT GERMAIN – REGRAS DE OURO

• Se perguntasses às pessoas sobre o objetivo de suas vidas, 

receberias muitas diferentes respostas. Cada um vê o seu alvo do 

ponto de vista da própria evolução. A maioria das respostas seria 

ser sadio, feliz e rico. Por mais contraditórias que sejam as 

respostas dos homens, o objetivo principal de todos é a perfeição -

mesmo que não seja nesta vida. No entanto, também aqui 

deveria ser dado um passo à frente. Mas a maioria das pessoas 

não percebe isto. Seu objetivo é uma vida agradável, querem educar 

seus filhos para serem pessoas eficientes e eles próprios, de 

preferência, não carecerem de nada!



NOVA ERA – E.S.E

• O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da

moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os

homens e torná-los irmãos; que há de fazer brotar de todos os

corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os

humanos uma solidariedade comum; de uma perfeita moral, enfim,

que há de transformar a Terra, tornando-a morada de Espíritos

superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a

Natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a

alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a Humanidade

avance.



VOCÊ SE CONSIDERA JOVEM?



DICIONÁRIO

Que ou aquele que apresenta certa 

graça e vigor característicos da 

juventude, apesar de já ter chegado à 

idade adulta.



INDIGOS



INDIGOS

ESPÍRITO GUERREIRO, GÊNIO FORTE, 

DETERMINAÇÃO FÉRREA

MISSÃO: Ir contra sistemas velhos que não possuem

integridade moral e não funcionam mais



INDIGOS

DETECTAM com 

facilidade:

Desonestidade

Mentiras

Manipulações

CHARKA FRONTAL  

TERCEIRO OLHO



INDIGOS

• Perceber e apontar erros;

• Incorruptíveis;

• Dificuldade com sistema hierárquico de trabalho;

• Não conseguem se conformar com situações disfuncionais;

• Não sabem disfarçar seus sentimentos;

• Encontram formas eficientes de realizar as coisas;

• TDAH, TDA;



INDIGOS – CRIANÇAS INDIGO E 
CRISTAL



CRISTAL



CRISTAL

• OLHOS GRANDES, penetrantes e sábios, parecendo muito mais
velhos;

• Felizes, calmos, vivem com prazer e perdoam com facilidade;

• Dons telepáticos, por isso alguns começam a falar mais tarde;

• Passam tempo sozinhos e em conexão com a natureza, pedras

• Conexão com os mais velhos;

• Irradiam paz e tranquilidade;

• Têm uma inocência e uma falta de malícia, uma pureza, graças à 
ausência de ego.



CRISTAL

• Lideram por meio do exemplo, são construtivos, e não têm o

hábito de denunciar o que está errado, como os índigo

• Calam-se e afastam-se quando há conflitos. Têm tendência a evitar

confrontações e arrelias.

• Falam com poucas palavras, mas o que dizem tem profundidade, e

só dizem o que pensam se lhes pedem.

• Suas características podem ser confundidas com o autismo, por

serem, às vezes, muito introvertidos e pouco sociáveis, sobretudo

se percebem que não são compreendidos.



CRISTAL

• São extremamente sensíveis a tudo o que é o seu meio ambiente:

sons, ruídos desagradáveis, cores, emoções negativas nos outros,

cheiros, comida, produtos químicos, violência, a dor dos outros,

consciência de grupo, freqüências eletromagnéticas, raíos solares.

Podem ligar ou desligar aparelhos elétricos, rádios, televisores,

computadores, alguns aparelhos até podem ser queimados com a

sua presença.

• São menos robustos do que os índigo e são mais vulneráveis

emocionalmente. Com eles não se pode brigar.



CRISTAL

• Não compreendem nem aceitam a falta de humanidade do homem

para com o homem: guerra, avareza, perseguição.

• Retraem-se, desligam-se ou desconectam-se para se proteger

quando à sua volta o ambiente é demasiado violento, podendo ficar

traumatizados.

• São gentis e prudentes, serão capazes de dizer aos outros o que

eles necessitam, o que é bom para eles e do que precisam.

• São bastante afetuosos com os outros e percebem suas

necessidades, embora geralmente não gostem de ser abraçados.



CRISTAL

• Têm capacidade e facilidade para se ligar, ou conectar, com o seu eu

superior e com o todo, ascendendo naturalmente ao seu guia

interior; por isso, sabem da existência da unidade espiritual.

• Possuem um bom equilíbrio dos dois hemisférios cerebrais,

integrando as duas energias, a feminina e a masculina.

• Milagres e magias acontecem ao seu redor. Até curas podem

acontecer à sua volta, com naturalidade, porque são extremamente

empáticos, até conseguem saber o que um desconhecido está

pensando.



CRISTAL
• Por sua vez, as crianças cristais são o “salto quântico da

humanidade”, elas são extremamente sábias, não são rebeldes e

vieram para evoluir a compreensão dos humanos, trazendo mais

sensibilidade para o espírito guerreiro dos índigos, escolhendo

sempre o caminho da ponderação e da conciliação. Elas são

crianças de inteligência superior em todos os setores, no entanto,

elas demoram mais a falar, pois conseguem se comunicar de modo

mais telepático e vivem por uma consciência da Unidade. São

afetuosas, carinhosas, sorridentes e comumente são professores

morais dos adultos, sendo uma poderosa força de amor e de paz

no planeta, e são consideradas as precursoras do reino da boa nova,

como Jesus ensinou.



ARCO-IRIS



ARCO-IRIS

• Não encarnaram na terra, sem carmas;

• Escolhem famílias pacíficas e funcionais (não precisam do caos e

desafios para se desenvolver);

• Filhos dos Cristais mais velhos;

• Universalmente afetuosas e amorosas;

• Envolvem com o chakra cardíaco curando e cobrindo tudo e

todos com a energia do arco íris;

• Sem medo em relação à estranhos, muito maduras e centradas

em seu poder energético;



ARCO-IRIS

• Se recuperam da negatividade rapidamente;

• Criativas;

• Sempre prontas para servir;

• Amam roupas brilhantes e ambientes coloridos;

• Transbordam de entusiasmo por tudo na vida;

• Esperam materialização instantânea de tudo o que

pensam/precisam;



•As crianças índigo vieram para quebrar os

paradigmas do pensamento tradicional. As crianças

cristal vem construir seus fundamentos após os

paradigmas serem quebrados. Finalmente, as crianças

arco-íris vem para terminar de construir o que as

crianças índigo e cristal começaram.



DIAMANTE



DIAMANTE

• Não vieram para mudar as coisas, fogem da liderança;

• Não chama atenção, invisível;

• Talentosas em qualquer assunto;

• Sabem que estão certas 99% das vezes (sem discussão, irão

ensinar);

• Enxergam os dois lados de qualquer situação e não julgam;



DIAMANTE



RESPONSABILIDADE

• Resta a nós, pessoas um pouco mais velhas, como orientadores,

mostrar para esses que ainda são pequenas criancinhas, mas que

logo serão adultos, que o caminho do meio é o único caminho que

leva à luz, e que este caminho da elevação pode transformá-los em

seres detentores de muitos poderes psíquicos, mas que precisam

ficar sempre alertas e vigilantes, e sempre orando para que os

espíritos de luz que os acompanham, lhes protejam sempre contra

as forças maléficas das sombras.



RESPONSABILIDADE

•AMBIENTE PROPÍCIO

•VONTADE SINCERA

•DEDICAÇÃO

•REFLEXÃO

•SANTO AGOSTINHO


