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A Ordem do Graal na Terra é
uma entidade criada com a
finalidade de difusão, estudo
e prática dos elevados princí-
pios da Mensagem do Graal
de Abdruschin “NA LUZ DA
VERDADE”, e congrega aque-
las pessoas que se interes-
sam pelo conteúdo das obras
que edita. Não se trata, por-
tanto, de uma simples editora
de livros.
Se o leitor desejar uma maior
aproximação com aqueles que
já pertencem à Ordem do Graal
na Terra, em vários pontos do
Brasil, poderá dirigir-se aos
seguintes endereços.

AO LEITOR

Pessoalmente:
Av. São Luiz, 192 - Loja 14
Fone: 3259-7646
Galeria Louvre - Consolação
SÃO PAULO - SP

Por carta:
ORDEM DO GRAAL NA TERRA
Caixa Postal 128
CEP 06801-970 - EMBU - SP

Internet:
http://www.graal.org.br
E-mail: graal@graal.org.br

Os livros editados pela
Ordem do Graal na Terra

 podem ser adquiridos em
diversas livrarias e bancas,

através da Internet ou
do telemarketing.

Também estão disponíveis
para consulta em várias

bibliotecas. Verifique na sua
cidade.
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distribuição gratuitaC  riança: muitas

vezes um sor-
riso estampa-

do já acompanha a pro-
núncia da palavra. Mas,
não só isso. Ela vem tam-
bém acompanhada de
significados e sensações
particulares: preocupa-
ção, dedicação, paciên-
cia, satisfação, uma cer-
ta melancolia... além de
uma grande capacidade
de despertar paixões.

Tão frágil, tão dependente e ao mes-
mo tempo tão capaz de transformar o
mundo que a cerca. Quem nunca ouviu
falar de uma mãe que parou de fumar pela
saúde do bebê; de um parente próximo
que, em nome de um bom exemplo, mu-
dou de hábitos? É como se o nascimento
de uma criança já viesse cercado por uma
magia capaz de trazer progresso para os
que estão em volta. Mas o progresso não
pára por aí. Outros desafios cercam os
educadores: limites, equilíbrio, sins e
nãos, carinhos e broncas são algumas pa-
lavras que entram com força em seu di-
cionário cotidiano.

Ultimamente, o mundo da criança tem
sido muito questionado. Já houve um tem-
po em que as crianças eram talvez mais fe-
lizes e menos sobrecarregadas de cobran-
ças e necessidades do mundo externo. Es-
cola, idiomas, computação, esportes... Com
uma grande sobrecarga, cultiva-se muito um
lado e esquece-se de outros.

“O cérebro não deve ser sobre-
carregado unilateralmente com

coisas das quais nem necessita
na vida terrena e que lhe exigem
muitos esforços para assimilá-las,
com o que tem de desperdiçar
energia, enfraquecendo o corpo e
a alma!” (NA LUZ DA VERDADE, de
Abdruschin, dissertação A Criança)

O corpo e a alma... Criança precisa de
seu tempo de ser criança, de movimento
livre, de natureza, de vida, de roupa e de
conversa de criança. Não que ela não deva
ter em mãos os instrumentos do futuro
como a tecnologia e outros tantos conhe-
cimentos, mas parece que o caminho do
meio, equilibrado, ainda continua sendo o
mais indicado.

Os passos ideológicos que a educa-
ção trilha atualmente parecem bastante
pertinentes. Fala-se em uma escola mais
ligada ao mundo e aos elementos de in-
teresse da criança, em uma escola que
forme pessoas capazes de aprender por
si próprias, de refletir e transformar. Mas
não se questiona que a primeira grande
transformação está nas mãos daqueles
que tem a criança ao seu lado desde o
primeiro dia: os pais. Maiores responsá-
veis por uma fase determinante que não
volta mais.

A receita? Talvez possa ser descoberta
pelo bom observador que ama a sua crian-
ça e através de um olhar especial consiga
unir suas mãos grandes ao universo da-
quelas mãos tão únicas e bem pequenini-
nhas. E em busca de um primeiro passo
de sucesso, sigam juntos, de mãos dadas,
com quedas menos doloridas, progressos
pessoais, pequenas surpresas e por que
não... grandes sorrisos.

por Sibélia Schuler Zanon
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DE MÃOS DADASDE MÃOS DADAS

Estamos vivendo o final de mais um ano. Fase que pode ser propícia para
repensar alguns conceitos, o que passou, como lidamos com o presente e o
que nos trará o futuro.

“O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem transfor-
mar a realidade se faz cada vez mais urgente”, é o que diz Paulo Freire no livro Edu-
cação e Mudança.

Educação e mudança parecem duas questões importantes para o mundo atual,
afinal “todas as grandes pessoas foram primeiro crianças”, palavras de Antoine de
Saint-Exupéry. E em dias conturbados como os de hoje, grandes pessoas são o que
o mundo mais necessita. Não pessoas com qualquer tipo de poder extraordinário,
mas com força para refletir, ter bom senso e transformar.

Investir nas crianças parece ser urgente, não menos urgente do que investir em
nós mesmos. E isso tudo pode começar no instante em que eu ou você decidirmos.
Pode nascer em um único pensamento perdido ou em um tempo de reflexão.

A Mensagem do Graal de
Abdruschin, editada em três

volumes, disserta sobre os mais
significativos aspectos da

existência humana.

“A palavra que se segue não traz uma nova
religião, mas terá de ser o archote para todos
os ouvintes e leitores sinceros, a fim de que
encontrem o caminho certo que os leve à
almejada altitude.”

NA LUZ DA VERDADE, de Abdruschin,
vol. 1, Introdução

Página 3

Fios do Destino
Determinam a Vida Humana

Relacionamentos humanos, ligações de amor
e ódio, acontecimentos inusitados...

“O espírito humano encontra-se cheio de
dúvidas e desamparado perante os acon-
tecimentos mundiais da atualidade, apesar
do seu amplo saber terreno. Não obstante
seu progresso em todos os setores, ele é
impotente, seus conhecimentos não são
suficientes para evitar e impedir guerras,
catástrofes e também perturbações sócio-
econômicas.”

Todos estes aparentes mistérios são os fios
do destino tecidos constantemente ao nosso
redor e forjados por nós mesmos.

Página 3

Roselis von Sass
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FIOS DO DESTINO
Determinam a Vida Humana

“Enquanto Yara lutava contra a morte em lugar lon-
gínquo, Alberto se achava em sua fazenda em
Pernambuco. Certo dia, ao entardecer, ele estava
deitado numa rede na varanda. Cansado, mantinha
os olhos cerrados. Do salão, música de rádio bem
suave chegava até ele. Precisamente naquele mo-
mento ouvia-se a canção: ‘Minha alma te procura,
minha alma te chama!…’. Alberto ouviu a canção
com profunda tristeza, parecendo-lhe ver à sua frente
Yara em pessoa. A luta que havia meses vinha tra-
vando ainda não estava abrandada. Uma pergunta
neste momento brotou de seu íntimo:
‘Por que são tão estranhos os caminhos da vida e
do amor? As pessoas se encontram, sofrem e se
separam… Onde estaria a verdade de todas essas
coisas inexplicáveis? Onde?…’. Seu pensamento
voltou-se então carinhosamente para a sua espo-
sa, a fiel Celina:
‘Como abandoná-la?’.
Alberto sentiu-se perturbado e triste, até que uma
outra pergunta surgiu em sua mente: ‘Seria pos-
sível construir a felicidade sobre o sofrimento de
outrem?…’.”

3

NA LUZ DA VERDADE, a Mensagem do Graal de Abdruschin,
editada em três volumes, disserta sobre estes e muitos outros temas
ligados à existência humana. Mostra ângulos novos, lógicos e coe-
rentes sobre a vida e sobre questões consideradas enigmáticas.

“É dever sagrado do espírito humano
pesquisar por que se encontra na Terra, ou
por que motivo vive nesta Criação, à qual se
encontra ligado por milhares de fios. Nenhum
ser humano se tem em conta de tão
insignificante, para crer que sua existência
fosse sem finalidade, se ele mesmo assim
não a tornasse.”

NA LUZ DA VERDADE, de Abdruschin, vol. 1,
 dissertação “A fala do Senhor”

Qual a finalidade da nossa existência?
Para onde vamos e de onde viemos?

Porque há tantos sofrimentos?
Quais são as leis que regem o mundo?

 Existem acasos?

Alguns dos assuntos contidos na Mensagem do Graal:

� O Grande Cometa
� O Mistério do Nascimento
� Espiritismo
� Astrologia
� A Morte
� Milagres
� O Santo Graal
� O Mistério Lúcifer

Muitas pessoas dizem que dezem-
bro é um mês diferente. Moti-
vos variados e uma certa sensação

que paira no ar levam a crer que a afirmativa é
verdadeira. Algumas dizem que é o mês que
encerra uma etapa, um ciclo de experiências
vividas e isso desperta um certo anseio de fa-
zer com que a etapa que vai começar venha
com outros tantos sabores que costumamos
querer adivinhar, desejar e buscar. Outras afir-
mam que é um mês de balanço e reflexão. Fa-
lam ainda que é a entrada do verão trazendo
novo brilho. Mas dezembro vai muito além...
traz lembranças de um passado distante...
Dezembro é o mês do Natal.

“Tudo se tornava inquieto. De longe vi-
nham se aproximando vultos escuros,
como que impelidos por uma força
irresistível. Eram pastores, mulheres
e crianças. Turvara-se a quietude da
noite.
E a estrela, como um sinal visível a
mostrar-lhes o caminho, continuava a
lançar seus raios naquele teto baixo.
Todas aquelas criaturas a viam.” (O Li-
vro de Jesus, O Amor de Deus)

Noite Sagrada! O Filho de Deus nasceu! E
com Ele veio o maior presente: palavras para
guiar vidas inteiras.

Com a correria do dia-a-dia e as tantas tra-
dições de final de ano — que incorporamos,
em geral, sem maiores reflexões ou questio-
namentos — talvez alguns significados e acon-
tecimentos muito profundos passem desper-
cebidos ou ganhem papéis coadjuvantes en-
quanto deveriam ser os protagonistas.

“Enquanto a Luz límpida do amor ainda
achava caminho para chegar aos espíri-
tos humanos, todos eram felizes, e
abençoadas eram suas atividades. Ri-
cos e abençoados eram também os pre-
sentes com que se alegravam mutua-
mente. Esses presentes de valores ines-
timáveis, se chamavam: ‘Confiança, sin-
ceridade, verdadeiro amor pelo próximo,
amor abnegado...’ Contudo, isso já há
muito, muito tempo!...” (O Livro do
Juízo Final, de Roselis von Sass)

Trazer um pouco destes tempos de volta é
escolha nossa. Depende de um olhar reflexivo e
de posturas que adotamos, de como nos guia-
mos na estrada da vida. E esta estrada está cheia
de perspectivas e chances de recomeço. Talvez
pudéssemos fechar os olhos por alguns instan-
tes e pensar qual a semente que cada um de nós
poderia plantar no mundo e, no silêncio do pró-
ximo Natal, banhado por um céu de estrelas,
fazer um agradecimento em vez de um pedido.

por Sibélia Schuler Zanon

FIOS DO DESTINO
Determinam a Vida Humana

“A árvore de Natal com as velas acesas surgiu somente por volta do ano 1600 na
Alemanha. Utilizavam-se pequenos buxos em cujas pontas se colocavam velas. As
pequenas árvores de buxos, enfeitadas apenas com velas, significavam simbolica-
mente que em uma noite sagrada viera a luz para a Terra... Mais tarde se utilizaram de
árvores maiores, tipo pinheiro, com a mesma finalidade. Contudo, durante longo tem-
po as velas continuaram como único enfeite das ‘árvores de Natal’.”

O Livro do Juízo Final, de Roselis von Sass

Curiosidade
Curiosidade
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Através de situações
e contos variados, o
livro de Roselis von

Sass mostra os
caminhos trilhados por
alguns personagens e

seus efeitos, as
relações humanas e

as escolhas presentes,
tão capazes de

determinar o futuro.
São os fios do destino

trazendo de volta o
que foi semeado.

Trazer um
pouco destes

tempos de
volta é

escolha nossa.
Depende de

um olhar
reflexivo e de
posturas que
adotamos, de

como nos
guiamos na
estrada da

vida.
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3

� A Criança
� Sexo
� O Mistério do Sangue
� Natal
� A Imaculada Concepção e o

Nascimento do Filho de Deus
� Possesso
� Natureza
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FIOS DO DESTINO
Determinam a Vida Humana

“Enquanto Yara lutava contra a morte em lugar lon-
gínquo, Alberto se achava em sua fazenda em
Pernambuco. Certo dia, ao entardecer, ele estava
deitado numa rede na varanda. Cansado, mantinha
os olhos cerrados. Do salão, música de rádio bem
suave chegava até ele. Precisamente naquele mo-
mento ouvia-se a canção: ‘Minha alma te procura,
minha alma te chama!…’. Alberto ouviu a canção
com profunda tristeza, parecendo-lhe ver à sua frente
Yara em pessoa. A luta que havia meses vinha tra-
vando ainda não estava abrandada. Uma pergunta
neste momento brotou de seu íntimo:
‘Por que são tão estranhos os caminhos da vida e
do amor? As pessoas se encontram, sofrem e se
separam… Onde estaria a verdade de todas essas
coisas inexplicáveis? Onde?…’. Seu pensamento
voltou-se então carinhosamente para a sua espo-
sa, a fiel Celina:
‘Como abandoná-la?’.
Alberto sentiu-se perturbado e triste, até que uma
outra pergunta surgiu em sua mente: ‘Seria pos-
sível construir a felicidade sobre o sofrimento de
outrem?…’.”
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rentes sobre a vida e sobre questões consideradas enigmáticas.

“É dever sagrado do espírito humano
pesquisar por que se encontra na Terra, ou
por que motivo vive nesta Criação, à qual se
encontra ligado por milhares de fios. Nenhum
ser humano se tem em conta de tão
insignificante, para crer que sua existência
fosse sem finalidade, se ele mesmo assim
não a tornasse.”

NA LUZ DA VERDADE, de Abdruschin, vol. 1,
 dissertação “A fala do Senhor”

Qual a finalidade da nossa existência?
Para onde vamos e de onde viemos?

Porque há tantos sofrimentos?
Quais são as leis que regem o mundo?

 Existem acasos?

Alguns dos assuntos contidos na Mensagem do Graal:

� O Grande Cometa
� O Mistério do Nascimento
� Espiritismo
� Astrologia
� A Morte
� Milagres
� O Santo Graal
� O Mistério Lúcifer

Muitas pessoas dizem que dezem-
bro é um mês diferente. Moti-
vos variados e uma certa sensação

que paira no ar levam a crer que a afirmativa é
verdadeira. Algumas dizem que é o mês que
encerra uma etapa, um ciclo de experiências
vividas e isso desperta um certo anseio de fa-
zer com que a etapa que vai começar venha
com outros tantos sabores que costumamos
querer adivinhar, desejar e buscar. Outras afir-
mam que é um mês de balanço e reflexão. Fa-
lam ainda que é a entrada do verão trazendo
novo brilho. Mas dezembro vai muito além...
traz lembranças de um passado distante...
Dezembro é o mês do Natal.

“Tudo se tornava inquieto. De longe vi-
nham se aproximando vultos escuros,
como que impelidos por uma força
irresistível. Eram pastores, mulheres
e crianças. Turvara-se a quietude da
noite.
E a estrela, como um sinal visível a
mostrar-lhes o caminho, continuava a
lançar seus raios naquele teto baixo.
Todas aquelas criaturas a viam.” (O Li-
vro de Jesus, O Amor de Deus)

Noite Sagrada! O Filho de Deus nasceu! E
com Ele veio o maior presente: palavras para
guiar vidas inteiras.

Com a correria do dia-a-dia e as tantas tra-
dições de final de ano — que incorporamos,
em geral, sem maiores reflexões ou questio-
namentos — talvez alguns significados e acon-
tecimentos muito profundos passem desper-
cebidos ou ganhem papéis coadjuvantes en-
quanto deveriam ser os protagonistas.

“Enquanto a Luz límpida do amor ainda
achava caminho para chegar aos espíri-
tos humanos, todos eram felizes, e
abençoadas eram suas atividades. Ri-
cos e abençoados eram também os pre-
sentes com que se alegravam mutua-
mente. Esses presentes de valores ines-
timáveis, se chamavam: ‘Confiança, sin-
ceridade, verdadeiro amor pelo próximo,
amor abnegado...’ Contudo, isso já há
muito, muito tempo!...” (O Livro do
Juízo Final, de Roselis von Sass)

Trazer um pouco destes tempos de volta é
escolha nossa. Depende de um olhar reflexivo e
de posturas que adotamos, de como nos guia-
mos na estrada da vida. E esta estrada está cheia
de perspectivas e chances de recomeço. Talvez
pudéssemos fechar os olhos por alguns instan-
tes e pensar qual a semente que cada um de nós
poderia plantar no mundo e, no silêncio do pró-
ximo Natal, banhado por um céu de estrelas,
fazer um agradecimento em vez de um pedido.

por Sibélia Schuler Zanon

FIOS DO DESTINO
Determinam a Vida Humana

“A árvore de Natal com as velas acesas surgiu somente por volta do ano 1600 na
Alemanha. Utilizavam-se pequenos buxos em cujas pontas se colocavam velas. As
pequenas árvores de buxos, enfeitadas apenas com velas, significavam simbolica-
mente que em uma noite sagrada viera a luz para a Terra... Mais tarde se utilizaram de
árvores maiores, tipo pinheiro, com a mesma finalidade. Contudo, durante longo tem-
po as velas continuaram como único enfeite das ‘árvores de Natal’.”

O Livro do Juízo Final, de Roselis von Sass

Curiosidade
Curiosidade
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Através de situações
e contos variados, o
livro de Roselis von

Sass mostra os
caminhos trilhados por
alguns personagens e

seus efeitos, as
relações humanas e

as escolhas presentes,
tão capazes de

determinar o futuro.
São os fios do destino

trazendo de volta o
que foi semeado.

Trazer um
pouco destes

tempos de
volta é

escolha nossa.
Depende de

um olhar
reflexivo e de
posturas que
adotamos, de

como nos
guiamos na
estrada da

vida.
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� A Criança
� Sexo
� O Mistério do Sangue
� Natal
� A Imaculada Concepção e o

Nascimento do Filho de Deus
� Possesso
� Natureza
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A Ordem do Graal na Terra é
uma entidade criada com a
finalidade de difusão, estudo
e prática dos elevados princí-
pios da Mensagem do Graal
de Abdruschin “NA LUZ DA
VERDADE”, e congrega aque-
las pessoas que se interes-
sam pelo conteúdo das obras
que edita. Não se trata, por-
tanto, de uma simples editora
de livros.
Se o leitor desejar uma maior
aproximação com aqueles que
já pertencem à Ordem do Graal
na Terra, em vários pontos do
Brasil, poderá dirigir-se aos
seguintes endereços.
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Av. São Luiz, 192 - Loja 14
Fone: 3259-7646
Galeria Louvre - Consolação
SÃO PAULO - SP

Por carta:
ORDEM DO GRAAL NA TERRA
Caixa Postal 128
CEP 06801-970 - EMBU - SP

Internet:
http://www.graal.org.br
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Os livros editados pela
Ordem do Graal na Terra

 podem ser adquiridos em
diversas livrarias e bancas,

através da Internet ou
do telemarketing.

Também estão disponíveis
para consulta em várias

bibliotecas. Verifique na sua
cidade.
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distribuição gratuitaC  riança: muitas

vezes um sor-
riso estampa-

do já acompanha a pro-
núncia da palavra. Mas,
não só isso. Ela vem tam-
bém acompanhada de
significados e sensações
particulares: preocupa-
ção, dedicação, paciên-
cia, satisfação, uma cer-
ta melancolia... além de
uma grande capacidade
de despertar paixões.

Tão frágil, tão dependente e ao mes-
mo tempo tão capaz de transformar o
mundo que a cerca. Quem nunca ouviu
falar de uma mãe que parou de fumar pela
saúde do bebê; de um parente próximo
que, em nome de um bom exemplo, mu-
dou de hábitos? É como se o nascimento
de uma criança já viesse cercado por uma
magia capaz de trazer progresso para os
que estão em volta. Mas o progresso não
pára por aí. Outros desafios cercam os
educadores: limites, equilíbrio, sins e
nãos, carinhos e broncas são algumas pa-
lavras que entram com força em seu di-
cionário cotidiano.

Ultimamente, o mundo da criança tem
sido muito questionado. Já houve um tem-
po em que as crianças eram talvez mais fe-
lizes e menos sobrecarregadas de cobran-
ças e necessidades do mundo externo. Es-
cola, idiomas, computação, esportes... Com
uma grande sobrecarga, cultiva-se muito um
lado e esquece-se de outros.

“O cérebro não deve ser sobre-
carregado unilateralmente com

coisas das quais nem necessita
na vida terrena e que lhe exigem
muitos esforços para assimilá-las,
com o que tem de desperdiçar
energia, enfraquecendo o corpo e
a alma!” (NA LUZ DA VERDADE, de
Abdruschin, dissertação A Criança)

O corpo e a alma... Criança precisa de
seu tempo de ser criança, de movimento
livre, de natureza, de vida, de roupa e de
conversa de criança. Não que ela não deva
ter em mãos os instrumentos do futuro
como a tecnologia e outros tantos conhe-
cimentos, mas parece que o caminho do
meio, equilibrado, ainda continua sendo o
mais indicado.

Os passos ideológicos que a educa-
ção trilha atualmente parecem bastante
pertinentes. Fala-se em uma escola mais
ligada ao mundo e aos elementos de in-
teresse da criança, em uma escola que
forme pessoas capazes de aprender por
si próprias, de refletir e transformar. Mas
não se questiona que a primeira grande
transformação está nas mãos daqueles
que tem a criança ao seu lado desde o
primeiro dia: os pais. Maiores responsá-
veis por uma fase determinante que não
volta mais.

A receita? Talvez possa ser descoberta
pelo bom observador que ama a sua crian-
ça e através de um olhar especial consiga
unir suas mãos grandes ao universo da-
quelas mãos tão únicas e bem pequenini-
nhas. E em busca de um primeiro passo
de sucesso, sigam juntos, de mãos dadas,
com quedas menos doloridas, progressos
pessoais, pequenas surpresas e por que
não... grandes sorrisos.

por Sibélia Schuler Zanon
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DE MÃOS DADASDE MÃOS DADAS

Estamos vivendo o final de mais um ano. Fase que pode ser propícia para
repensar alguns conceitos, o que passou, como lidamos com o presente e o
que nos trará o futuro.

“O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem transfor-
mar a realidade se faz cada vez mais urgente”, é o que diz Paulo Freire no livro Edu-
cação e Mudança.

Educação e mudança parecem duas questões importantes para o mundo atual,
afinal “todas as grandes pessoas foram primeiro crianças”, palavras de Antoine de
Saint-Exupéry. E em dias conturbados como os de hoje, grandes pessoas são o que
o mundo mais necessita. Não pessoas com qualquer tipo de poder extraordinário,
mas com força para refletir, ter bom senso e transformar.

Investir nas crianças parece ser urgente, não menos urgente do que investir em
nós mesmos. E isso tudo pode começar no instante em que eu ou você decidirmos.
Pode nascer em um único pensamento perdido ou em um tempo de reflexão.

A Mensagem do Graal de
Abdruschin, editada em três

volumes, disserta sobre os mais
significativos aspectos da

existência humana.

“A palavra que se segue não traz uma nova
religião, mas terá de ser o archote para todos
os ouvintes e leitores sinceros, a fim de que
encontrem o caminho certo que os leve à
almejada altitude.”

NA LUZ DA VERDADE, de Abdruschin,
vol. 1, Introdução

Página 3

Fios do Destino
Determinam a Vida Humana

Relacionamentos humanos, ligações de amor
e ódio, acontecimentos inusitados...

“O espírito humano encontra-se cheio de
dúvidas e desamparado perante os acon-
tecimentos mundiais da atualidade, apesar
do seu amplo saber terreno. Não obstante
seu progresso em todos os setores, ele é
impotente, seus conhecimentos não são
suficientes para evitar e impedir guerras,
catástrofes e também perturbações sócio-
econômicas.”

Todos estes aparentes mistérios são os fios
do destino tecidos constantemente ao nosso
redor e forjados por nós mesmos.

Página 3

Roselis von Sass
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