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reconhecimento do trabalho desenvolvido pela natureza
aqui na Terra, bem como em todos os planetas, sóis, estrelas, cometas, galáxias e buracos negros, por parte do ser humano terreno
é um processo que leva muito tempo nos dias de hoje e requer,
também, a compreensão de que tudo se conecta para que as Leis
perfeitas, porém bem simples, que regem a atividade da natureza
e dos seres humanos, se cumpram em qualquer condição.
Entender estas Leis, pô-las na nossa vida cotidiana em todas
as situações, é dever do espírito humano. É o seu caminho rumo
ao desenvolvimento e à maturidade espiritual. Nesta obra Em se
plantando... se Recebe é mostrada a aplicação da lei natural: tudo
o que fazemos é como sementes plantadas que trarão a colheita.
O pequeno livro que se segue é uma forma encontrada por
seu autor com vistas a reparar um pouco do muito que agiu contra
essas Leis.
Igualmente, é o agradecimento ao Criador e à natureza,
emanada por Sua Perfeita Vontade.
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“Águas são muitas; infindas. E em tal maneira é
graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela
tudo, por bem das águas que tem!”

(Trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da
frota de Pedro Álvares Cabral, ao Rei de Portugal,
por ocasião do descobrimento do Brasil)

José Guimarães Duque Filho
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ato de plantar, regar e adubar faz uma semente se tornar planta e dar múltiplos frutos. Se isso for realizado com
a semente de uma erva daninha ou com a de uma saborosa
fruta, o resultado será o mesmo: um dia, a semente tornarse-á vigorosa planta e dará seus frutos, que serão da mesma
espécie da que foi plantada.
Esse processo é lei na Criação e acontece, também, com
o que pensamos, falamos e atuamos. Os pensamentos são sementes plantadas pelos seres humanos e, ao serem regadas e
adubadas, quando estes continuam na direção original, crescem e um dia retornam ao produtor dos pensamentos, que é
obrigado a prová-los multiplicadamente. Se tiverem sido ruins
pensamentos, o originador poderá reconhecê-los e mudar o
comportamento, ou, se deixar passar a oportunidade de reconhecer, a safra seguinte será ainda maior, para que reconheça,
até que o reconhecimento e a modificação da postura ruim se
10
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tornem efetivos, provocando a remissão da atitude original. É
evidente que pensamentos desse tipo trazem desgraças e infelicidades. Se, porém, bons pensamentos forem emitidos, a
semente também crescerá, tornando-se, assim, frondosa árvore que, tendo sido regada e adubada com bons pensamentos,
dará maravilhosos e multiplicados frutos, trazendo bem-estar
e contentamento. A experiência se faz, com efeito, propriedade
do espírito humano, o que lhe permite, daí por diante, tornarse sua convicção no assunto e assim proporcionar o crescimento espiritual do originador. Bons pensamentos só podem trazer
paz, harmonia e felicidade. De igual modo, o que acontece aos
pensamentos, ocorre com as palavras e sucede com as ações.
Conservai puro o foco dos vossos pensamentos, com isso estabelecereis a paz e sereis felizes!
(ABDRUSCHIN, Na Luz da Verdade, Mensagem do
Graal, São Paulo: Ordem do Graal na Terra, vol. I,
2011.)

Observamos aí, as Leis da Reciprocidade “ação e reação”
ou “dar e receber” e a da “Igual Espécie”, nas quais a semente
plantada só produz frutos semelhantes e multiplicados, nunca diferentes. Não há necessidade de árduos estudos para entender essas Leis da Criação. Assim como as outras Leis, são
simples e todas se encontram gravadas na natureza.
Ao plantar uma semente, quer seja de uma planta ou de um
pensamento, o resultado sempre será o mesmo. A árvore plan12
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tada dará frutos da mesma espécie da semente: uma castanha
de caju germinada nunca poderá produzir laranjas, somente
cajus. Um pensamento ruim não trará de volta bons pensamentos, mas advirá amarguras e sofrimentos.
Os nossos pensamentos, palavras e atos são as sementes plantadas que, se cuidadas, darão frutos multiplicados e
da mesma espécie. Se bons, nos darão ricas recompensas, se
maus, trarão sofrimentos atrozes. São o dar e o receber que
funcionam com qualquer pensamento, palavra ou ato do ser
humano.
Os pensamentos contêm energia e podem influenciar
pensamentos de origem igual.
Assim, torna-se uma grande responsabilidade do ser humano a emissão de pensamentos.
Malévolos e impuros pensamentos são uma espécie de
poluição que termina atuando sobre pessoas de igual espécie,
que pensam de modo semelhante ao gerador daqueles pensamentos, causando-lhes consequências desagradáveis, deixando os ambientes pesados.

José Guimarães Duque Filho
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“A natureza, em sua perfeição consentânea
com as Leis da Criação, é a mais bela
dádiva que Deus deu às suas criaturas!”

(ABDRUSCHIN, Na Luz da Verdade, Mensagem do
Graal, São Paulo: Ordem do Graal na Terra, vol. III,
2011.)

universo que hoje pode ser observado pelos telescópios
espaciais é tão grande que torna muito difícil expressar seu
tamanho em quilômetros – medida que usamos aqui, igual
a mil metros. As distâncias, dentro do universo material,
são expressas em anos-luz, que é a velocidade da luz (cerca
de 300.000 quilômetros/segundo). Para acharmos este valor em quilômetros, devemos multiplicar esta velocidade por
365dias/ano x 24horas/dia x 60 minutos/hora x 60segundos/
minuto. O resultado é bem grande. Imagine que a Via Láctea, a galáxia do nosso sistema solar, mede cerca de 100.000
anos-luz, e fotos do telescópio espacial Hubble indicam a
existência de mais de 100 bilhões de galáxias no universo
observável.
Este universo até agora visível, com seus inúmeros sois,
estrelas, planetas, luas e muitos outros corpos celestes, não
existe ao acaso. Sua grandeza, que o ser humano não conse16
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gue entender, teve nascimento e desenvolvimento, bem como
extinção, para um novo renascimento em suas partes individuais. O ser humano é ínfimo diante da Criação, mas foi capacitado para evoluir e adquirir a compreensão dos enigmas
da vida, desde que siga a lei do movimento, com humildade.
O arquiteto e o engenheiro, ao planejarem e executarem uma obra de construção, orientam os trabalhadores,
dirigindo-a, mas não são eles que preparam as argamassas
ou colocam os tijolos, fazendo as paredes. Isto é feito por
trabalhadores, pedreiros e serventes. No restante da obra,
trabalham ferreiros, bombeiros, eletricistas, etc., executando
o planejado.
O nosso Universo material, do qual fazem parte muitos
corpos siderais, não foi construído ao acaso, sem um planejamento. Tampouco, surgiu do nada, sem o trabalho de
alguém.
Isso tudo é coordenado de modo perfeito pela Vontade do Criador, por meio de suas Perfeitas Leis, evidenciando uma Lógica incontestável. As múltiplas funções de cada
espécie da natureza tornam o todo muito bem equilibrado,
onde apenas o ser humano não quer se adaptar e, assim, progredir.
“O bater de asas de uma borboleta no Oriente tem efeitos no Ocidente”, pois toda a natureza é interligada.
A diversidade da existência dos seres vivos, a perfeição
dos movimentos dos astros, a circulação e a limpeza dos ares
e das águas, o movimento das marés, tudo isso, e muito mais,
dá testemunho do Criador.
José Guimarães Duque Filho
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Como a natureza não foi feita pelo homem, este procura
causar-lhe danos sem se preocupar com as consequências de
seus atos maléficos que estão conduzindo o planeta Terra ao
caos.
A reciclagem natural dos ares, das águas, dos mares, e
do solo, devido à enorme poluição gerada pelo homem, está,
gradativamente, requerendo mais tempo para ser elaborada
pela natureza e, dentro de algum tempo, a continuar nesse
ritmo, o homem não mais conseguirá atravessar este período
necessário, e assim, perecerá.
Os animais vivem naturalmente no impulso instintivo,
sem livre resolução. Eles cumprem a sua função. Já os seres
humanos, em sua indolência, não se esforçam para saber sobre o significado da vida e das suas leis, apesar dos talentos
recebidos e da sua capacidade de livre resolução.
A evolução espiritual humana, na atualidade, já deveria ter alcançado o ápice, com os seus habitantes vivendo em
paz após terem alcançado a autoconscientização vivencial da
verdade e, desta forma, poderem retornar à pátria do espírito, desenvolvidos e evoluídos. Mas o tempo deste desenvolvimento foi perdido para a maioria dos seres humanos,
com seus espíritos indolentes e sonolentos, que preferiram
entregar as suas decisões ao cérebro. Este, só toma decisões
puramente materiais, o que provoca o alheamento espiritual
da própria evolução.
Os valores morais variam, na atualidade, de acordo com
o grau de evolução espiritual atingido pelos seres humanos.

José Guimarães Duque Filho
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“A Criação material, desde que surgiu,
está ligada às leis imutáveis do formar
e decompor, pois aquilo que nós chamamos
de leis da natureza não é senão a vontade criadora
de Deus que, atuando continuamente,
forma e desfaz mundos.”

(ABDRUSCHIN, Na Luz da Verdade, Mensagem do
Graal, São Paulo: Ordem do Graal na Terra, vol. I,
2011.)

ejam a bela imagem do planeta Terra! Tudo na natureza tem uma razão de ser e tudo na matéria é sujeito a desgaste
e renovação. A natureza é perfeita e muito bonita, e ela precisa ser bem cuidada e respeitada: temos que evitar o corte
das plantas e das árvores, só o fazendo quando extremamente
necessário. Se tivermos de cortar uma ou mais árvores, devemos plantar pelo menos cinco por uma única que for arrancada.
Assim como precisamos nos alimentar e beber água todos os dias, do mesmo modo as matas, as florestas, com suas
plantas, suas árvores e seus bichos, também precisam: do
solo, onde estão plantadas, retiram seus alimentos e a água.
Os frutos das matas também servem de alimentação para nós
e para os animais.
As chuvas e o degelo das montanhas fornecem a água
para os rios, os riachos e os lagos, onde os bichos podem
José Guimarães Duque Filho
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bebê-la e nós podemos canalizá-la para o devido tratamento
e distribuição para nossas casas. Mares e oceanos, com seus
milhares de seres vivos, como os peixes, as baleias, os cavalos
-marinhos, as algas, e os milhares de outros, também fazem
parte do ciclo da vida material na Terra.
O “sangue” das plantas chama-se clorofila e a sua cor
verde se dá por elas absorverem a luz, principalmente a do sol.
As matas servem para muitas coisas, além de fornecernos o oxigênio: dão frutos, adubam os solos com as folhas
e os frutos que caem, abrigam animais, atraem chuvas... e
muito mais.
Esta colaboração entre os seres vivos animais e vegetais,
apoiando-se e se suportando uns aos outros, é o DAR e o
RECEBER, pois mantém o equilíbrio da natureza, que nós,
seres humanos, precisamos em todas as nossas atividades.
Até na respiração, quando, ao darmos gás carbônico para a
natureza e recebermos o oxigênio que ela nos dá, existe um
equilíbrio pleno.
Com os processos da alimentação e da digestão humana,
essa Lei também atua nos seres vivos: recebemos a comida e
a processamos, e os nossos dejetos devem ser devolvidos para
a natureza de forma a não prejudicá-la, mas possam servir,
beneficiando o todo – tudo se transforma na lei do movimento contínuo.
Na respiração temos que equilibrar esta simples e grande lei, pois se não recebermos o oxigênio e o nitrogênio do
ar, processarmos este ar em nossos pulmões e o devolvermos processado e composto de gás carbônico, não podemos
22
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sobreviver. O ar puro contribui para nossa saúde, a grande
riqueza. O gás carbônico é o ar que as plantas respiram, processando-o e o devolvendo composto de oxigênio e nitrogênio. Que maravilhoso equilíbrio natural e quanta perfeição!
Todos os seres vivos processam seus alimentos e os devolvem à natureza para a utilização por outros seres vivos.
Recebemos muito da natureza. A bem dizer, é dela que
procede tudo o que necessitamos para o nosso aprendizado
na Terra. Como hóspedes, temos de respeitar a atividade da
natureza, interferindo o mínimo possível nesta atividade e
ajudando naquilo que podemos.
Dar desinteressadamente, ajudar onde for
necessário, ter compreensão pelo sofrimento
do próximo, bem como por suas fraquezas,
chama-se receber, pois esse é o caminho reto
e verdadeiro para o Altíssimo!
(ABDRUSCHIN, Na Luz da Verdade, Mensagem do
Graal, São Paulo: Ordem do Graal na Terra, vol. I,
2011.)

Tudo o que recebemos da natureza, grandes dádivas,
deve ter uma retribuição nossa. Essa retribuição, equilibrando a Lei do dar e do receber, pode ser feita ao cuidarmos com
carinho e amor, tanto da própria natureza, quanto daquilo
que ela nos oferece. Ao deixarmos comida no prato, derramar água inutilmente, maltratar plantas e animais, poluir as
águas, os solos e os ares, não equilibramos para nós essa grande lei e, assim, iremos sofrer consequências bem amargas.

José Guimarães Duque Filho
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s mares e os oceanos são de muita importância e utilidade no equilíbrio do Planeta, pois participam da reciclagem
das águas que evaporam e formam as nuvens produtoras das
chuvas, que abastecem os rios, lagos e lagoas, irrigam as plantas e saciam a sede dos seres humanos e animais. As águas
dos rios e lagos se evaporam também, contribuindo para a
reciclagem delas. As correntes frias e quentes dos oceanos
equilibram a existência dos animais marinhos, conduzindo
alimentos ao longo das águas oceânicas.
A temperatura das águas dos mares e sua salinidade,
perfeitamente controladas pela natureza, proporcionam a
circulação destas águas em todos os oceanos e mares do planeta, permitindo a migração dos animais marinhos, a sua
reprodução e diversificada alimentação, conduzindo, com
perfeição, a cadeia alimentar na qual todos os seres vivos têm
de respeitar a Lei do Equilíbrio entre o dar e o receber.
José Guimarães Duque Filho
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O plástico, invenção humana, que tem sido usado indiscriminadamente em inúmeros produtos, está causando a poluição dos mares e provocando danos irreversíveis ao sistema
ecológico do planeta: baleias, tartarugas marinhas, leões marinhos, peixes e muitas outras espécies oceânicas, têm sido
encontradas com seus corpos enrolados em redes plásticas de
pesca, e com os estômagos cheios de plásticos, comidos como
se fossem alimentos. Os micro-plásticos têm sido, também,
encontrados nas carnes dos peixes, o que se transfere aos seres humanos que os ingerem.
O lixo plástico no Oceano Pacífico pesa cerca de 80 mil
toneladas e está em uma área aproximada de 1,6 milhão de
quilômetros quadrados – equivalente a duas vezes a área territorial da França.

(Revista Galileu -https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio
-Ambiente/noticia/2018/03/ilha-de-lixo-no-oceano-pacifico-e16-vezes-maior-do-que-se-imaginava.html)
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Um dia, este lixo plástico chegará às praias, e os poluidores o receberão multiplicado de acordo com a lei natural.
Cada um também é responsável pelo lixo que produz,
e se quiser agir com a lei, deverá dar destinação correta ao
seu lixo.
Sacos e produtos de papel, envelopes, jornais, cadernos
etc., devem ser reutilizados até não mais prestarem, quando
deverão ser novamente reciclados.
Vestígios de micro plásticos têm sido encontrados até no
leite materno, alimento essencial aos recém-nascidos.

José Guimarães Duque Filho
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“Sem a atuação dos enteais, o espiritual
nem poderia ancorar-se na matéria,
portanto não poderia fazer nada na matéria.
O espiritual, de onde procede o espírito humano,
precisa, portanto, da cooperação do enteal
na matéria, para o seu próprio curso evolutivo!”
.......
“Fala-se e ensina-se sobre as lendas de deuses
gregos. Não eram, porém, lendas,
mas sim verdadeiro saber, que falta
aos seres humanos de hoje.”

(ABDRUSCHIN, Na Luz da Verdade, Mensagem do
Graal, São Paulo: Ordem do Graal na Terra,
vol. III, 2011)

28
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e não planejamos a construção de uma casa, de um prédio, de estradas, dos portos, dos aeroportos etc., a obra não
pode surgir de repente, sem que seja devidamente construída. Para construí-la, precisamos de pessoas hábeis em várias
atividades, tais como pedreiros, carpinteiros, ferreiros, pintores e outros mestres.
De igual maneira, o universo não foi construído sem
planejamento. Se observarmos a perfeição da órbita terrestre
no seu movimento ao redor do sol, nas matas e florestas do
nosso Planeta, na perfeição dos sistemas biológicos e ecológicos, sentimos que não apenas houve um planejamento muito
bem arquitetado, como também uma construção e uma manutenção muito bem elaboradas.
No universo, cabe aos seres elementares, também conhecidos como seres da natureza, esta peculiar incumbência
de construir e conservar. Eles construíram o lar dos seres
José Guimarães Duque Filho
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humanos na matéria, objetivando proporcionar as condições
de desenvolvimento do espírito que almeja a maturidade e o
retorno à sua verdadeira Pátria. E tudo isso não apareceu por
si. Foi formado e é sustentado por eles, que cuidam de tudo
o que se chama natureza, inclusive todos os astros visíveis ou
invisíveis até agora pois, com os novos instrumentos, muitas
galáxias ainda serão descobertas.
Antigamente, eram percebidos pela raça humana, no
entanto não quiseram mais se apresentar a nós em decorrência da destruição das florestas, dos incêndios provocados, da
matança dos animais por esporte, da poluição das águas, dos
solos, dos ares, dos mares e de muitas mais atitudes dos seres humanos que provocaram e provocam o sofrimento deles
com esses atos danosos à natureza.
A percepção deles pela raça humana, também, foi perdida por nós, quando nos afastamos da natureza e deles, nossos primeiros mestres no desenvolvimento humano na Terra.
Com efeito, os seres humanos esqueceram estes seres ao longo do tempo.
Os seres elementares, também chamados enteais, controlam tudo no Universo e, em consequência, também no nosso
Planeta: os ares, as marés, os ventos, os vulcões, os terremotos
e maremotos, a despoluição das águas, dos ares, dos mares, do
solo, a orientação do voo das aves, a migração dos bichos, etc.
Os enteais só não controlam a vontade do ser humano pois,
por este possuir livre vontade, encontra-se amarrado às consequências dessa vontade livre, de acordo com as Leis da Criação.
Tudo isso precisa acontecer para a Terra estar sempre em
equilíbrio. Quando um terremoto, um vulcão, um ciclone ou
furacão, uma inundação ou fenômenos naturais outros en30
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tram em atividade, as pessoas são avisadas para saírem das
regiões, em tempo.
Como não percebemos mais esses avisos dados pelos enteais, poderemos perecer nessas catástrofes. Culpa nossa.
Os chamados deuses da antiguidade – gregos, romanos,
germânicos, nórdicos – são bem semelhantes entre si em suas
atividades, e os enteais eram assim entendidos por estes povos. Eles, no entanto, não são deuses mas sim, obedecem à
vontade do Criador aplicando as leis. Mesmo as mais recentes estórias dos deuses gregos, contadas pelas pessoas dessa
época, infelizmente, já estavam cheias de mentiras sobre eles,
mostrando os enteais como cruéis, malvados, arbitrários,
exatamente o que não são.
Outrora expressaram tudo o que era bom para ser o humano, mas este, ao persegui-los, matar indiscriminadamente
os animais, cortar as florestas sem premente necessidade e
causar muitos outros danos à natureza, fizeram com que eles
fugissem das pessoas que tanto os magoaram ao estragarem
o trabalho deles. Eles se excluíram de se deixar ver por nós.
O embrutecimento do ser humano no decurso do tempo,
também nos fez perder a capacidade de vê-los.
A solução dos muitos enigmas do tempo
pré-histórico temos de encontrar aqui. Em
nossa Terra. Temos de seguir os rastros dos
antigos deuses e perscrutar a sua origem…
Platão, o sábio grego, escreveu, há cerca de
2.400 anos, que os deuses estavam perto dos
seres humanos.
José Guimarães Duque Filho
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Encontrar esses antigos deuses não é tão difícil, pois continuam no mesmo lugar, como
outrora! São os entes da natureza, com os
quais todos os povos da Antiguidade estavam em estreita ligação, e os quais, em parte, foram por eles venerados como deuses.
Gigantes e anões, os soberanos dos astros e
protetora de nossa Terra…
Todos eles ainda existem! Também Apolo, o
“deus do Sol”, tão querido por todos os povos, continua no mesmo lugar.”
(SASS, Roselis von, A Grande Pirâmide Revela seu
Segredo, São Paulo: A Ordem do Graal na Terra,
1998.)

Incapazes de criar o menor grão de areia ou a mais simples célula viva, os seres humanos somente podem elaborar
novas formas utilizando e modificando as formas que já se
encontram prontas na natureza. Mesmo assim, precisam
atentar com muita cautela e vigilância o que pode ser elaborado por eles, a fim de não prejudicar o meio ambiente.
As crianças são protegidas pelos enteais desde que nascem e essa proteção se estende durante toda a vida, só que
o protetor vai mudando em cada idade com a finalidade de
melhor proteger. Somente crianças bem-comportadas e respeitosas, porém - e que protegem a natureza -, são agraciadas
por eles com proteção.
Assim como tudo na Criação material é controlado pelos
enteais, os pensamentos, palavras e atos dos seres humanos
também são elaborados pelos seres elementares que, obedeJosé Guimarães Duque Filho
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cendo rigorosamente às Leis da Criação, retornam aos seres
humanos as consequências de tudo quanto pensam, fazem
e agem. O livre arbítrio condiciona a responsabilidade e as
consequências das decisões tomadas.
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espiramos oxigênio e expelimos gás carbônico; nós e
os animais. As matas com suas árvores e plantas respiram o
gás carbônico e expelem o oxigênio. É uma troca muito bem
equilibrada pela natureza, pois vemos aí uma colaboração
perfeita entre nós e o ambiente das matas e florestas.
As matas, no entanto, estão sendo derrubadas e a população do nosso Planeta está aumentando. Este desequilíbrio
não é nada bom para nós...
Como podemos ajudar a natureza?
Uma boa resposta é: – vamos plantar árvores nas cidades
e nos campos! Vamos proteger o meio ambiente evitando poluir os ares, as águas doces, os mares e o solo. Vamos combater as queimadas e os desmatamentos desnecessários. Vamos
proteger os animais selvagens. Vamos soltar pássaros, mesmo
que estejam em gaiolas de ouro, pois no fundo continuam
sendo prisões arbitrárias para eles. Nenhum ser humano, de
36
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boa índole ou não, aceitaria, de bom grado, morar em uma
prisão, mesmo que fosse feita toda de ouro.
Uma muda de árvore pode ser conseguida onde vendem
plantas ou no horto florestal da cidade. A muda é a arvore ainda
bebê e, como toda criancinha, precisa de cuidados para crescer.
O adubo, em especial o orgânico e a água são fundamentais.
Nós também precisamos de alimentos e de beber água.
As demais atividades de proteção à natureza, podemos
exercê-la a todo instante, basta querermos.
Existe, todavia, outro cuidado que podemos oferecer
às plantas e aos animais que eles gostam muito: o carinho
e o amor para com eles, pois assim eles crescem muito mais
vigorosos e sadios e se tornam nossos amigos.
Crianças com boa índole, que não forem torcidas pelo
exemplo dos mais velhos, não maltratam os animais, tampouco as plantas.
Antes do nascimento do ser humano na Terra, há milhões de anos atrás, a natureza já estava toda adornada de
vida pujante para assegurar a sustentabilidade, e a humanidade conviveu em harmonia com a natureza e seus entes durante
um bom tempo. Mas com o despertar da vaidade e da cobiça,
o homem se julgou superior e passou a explorar a natureza de
todas as formas, sugando a rica seiva de suas entranhas.
Agora a natureza e seus entes reagem ferozmente mostrando a pequenez do ser humano e a megalomania de sua
ignorância.
As demais atividades de proteção à natureza, podemos
exercê-la a todo instante, basta querermos.
José Guimarães Duque Filho
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Existe, todavia, outro cuidado que podemos oferecer às
plantas e aos animais que eles gostam muito: o carinho e o
amor para com eles, pois assim eles crescem muito mais vigorosos e sadios e se tornam nossos amigos.
É fácil enxergar que o atual ser humano, em sua maioria,
está em plena decadência, pois a qualidade de vida no planeta
Terra vem se deteriorando a cada dia.
Essa é a consequência da falta de espiritualidade dos espíritos humanos encarnados na Terra, que se deixaram dominar por cérebros super desenvolvidos.
O caminho do desenvolvimento do ser existente espiritual é a compreensão plena das Leis do Criador.
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