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MARIA DE NAZARÉ
SIMPLESMENTE MARIA!
OU
UMA “ D E U S A “ QUALQUER!
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INTRODUÇÃO - I

Não devemos esperar outra coisa do Universo, a
não ser experiência consigo próprio e isso é o que
fazemos conosco mesmo quando dar certo, Deus
ajudou, quando dar errado é um Deus nos acuda!
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INTRODUÇÃO - II
Não vou citar Versículo ou Capítulo das Bíblias
Judaicas as quais mim identifiquei em relação á
criação das vidas e origem do Universo, e continuo
a afirmar que só não gosto dos tipos de pregações
das mesmas.

QUEM FOI MARIA DE NAZARÉ?

Maria de Nazaré foi a confirmação do Universo
em sua real aparência em outras vidas é o feminino,
pois vemos sua criação feminina desde Eva, ser
mais decidida em tomar atitudes mansas e
agressivas contra qualquer empecilho de liberdade
do ir e vir. Além do mais confirmou que o
Universo não passa de feminino em sua origem e
esse feminino é quem dar as ordens e manipula
todo o todo apesar de sua aparência frágil e hoje
nós sabemos que o frágil representa o “AMOR” tão
procurado e desejado.
No seu nascimento, Maria de Nazaré confirmou
o bom relacionamento que existe entre o Feminino
e o Universo, vindo esse a se relacionar mais uma
vez (consigo próprio) e nascer em forma Masculina
(Jesus Cristo), comprovando que desde
o
nascimento do primeiro Ser Humano ( Adão) a sua
preferência pelo Masculino!
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O TRAIDOR MASCULINO

Desde inicio que o ser Masculino só tem
aparência, se julgando o mais forte e dono do
pedaço.
Em Adão vemos o mesmo se acovardar e
dedurar a sua companheira Eva, diante de um ser
chamado Deus que só queria fazer uma
experiência!
Mas o que acalenta o Masculino é que esse ser
(Universo – Infinito mesmo), não passa de uma
força Feminina que dar a cria e o alimento, apesar
de não ter o direito de fazer o que fez e vem
fazendo até os dias de hoje ( mas, tudo indica, vai
continuar a fazer sempre). Só nos restando Orar e
Vigiar que é a mesma coisa de cuidar e si cuidar!
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ATITUDES DA MENINA “MULHER”( MARIA
DE NAZARÉ!)

Vou numerar algumas atitudes da nossa querida
Maria de Nazaré:

1 – Aceitar se relacionar com a força superior, sem
contudo deixar de ser Ela própria, enfrentando tudo
e todos sem nenhum arrependimento que seja.

2 – Aceitar viver junto do ser Masculino (José),
sem querer menosprezar o mesmo e deixar que a
força Universal se encarregasse de acalmá-lo.

3 – Trazer seu filho sempre aos ensinamentos e
deixar seu Esposo (José) tomasse a frente da
educação do mesmo sem nenhuma atitude de
autoridade sobre os mesmos.

4 – Tomar a frente no seu primeiro Milagre, sem
prejudicar os preceitos da sua origem.
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5 – Após a Morte de seu filho (Jesus Cristo), tomou
a frente e uniu os seus Discípulos com força e
Dignidade (apesar da dor que sentia).

6 – ETC. ETC. ETC.
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MARIA DE NAZARÉ UMA “DEUSA”

Olha, amigos(as)!
Onde tem Pai, tem Mãe!
Onde tem Deuses, tem Deusas!
Por isso, gostem quem quiser “EU”, considero:
“MARIA DE NAZARÉ UMA DEUSA”
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ERRO, O TERMO “TRINDADE SANTA”...

Foi de uma grosseria sem tamanho, tirar Maria
de Nazaré da Trindade Santa e até os dias de hoje
não ter colocada, pois:
“ATEMPO PARA TUDO”
E já se deveria ter consertado ( os responsáveis)
esse ato agressivo com a Mulher (Geral) e muito
outros existente até os tempos de hoje.
Ficando a Trindade Santa assim:
Em nome do PAI do FILHO da MÃE e do
ESPIRITO SANTO!
Formando o:
“QUARTETO SANTO”

9

POR QUE MARIA DE NAZARÉ APARECE EM
MUITOS LUGARES?

Maria de Nazaré, aparece em muitos lugares,
porque as outras Deusas Universais tomam a forma
dela para agraciar a mesma com autorização
Universal e mostrar que estão unidas contra as
agressividades dos seres masculinos contra o
feminino, dando aos mesmos a oportunidade de si
redimirem.
Além de mais é como dizem as mesmas...
“DE SEGUIDOR A SEGUIDO, TODOS SÃO
IGUAIS”
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POESIAS E HOMENAGENS
A
MARIA DE NAZARÉ
E
TODAS AS MULHERES

MEU CORPO, TEU CORPO!
Quantos anos tinhas Tu Maria?
15, 16, 17, quem sabe?
Só o próprio Deus sabe o certo!
As Escrituras de mãos em mãos já passaram
E hoje muitos de nós, nem em seu Filho acredita
mais!
Olha Maria, até a Hóstia querem em forma de
carne!
E o Pão, simplesmente o “PÃO”
Será “CARNE” ou não!
O Sangue de seu filho em forma de vinho ou Agua
Não querem mais, só em forma de “SANGUE”
Para acreditar que Ele veio para nos salvar!
Veja Maria, sabemos que teu Corpo
É o Corpo de Cristo!
Mas, valeu o sacrifício na nossa opinião.
Na Cruz, Jesus Cristo falou assim:
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“MULHER EIS AI TEUS FILHOS, FILHOS EIS
AI TUA MÃE”
E hoje Maria de Nazaré me perdoe a minha
colocação
Considero minha Mulher e minha Filha duas
Marias!
E Eu e meu Filho, teus Filhos!
Sendo Tu “MARIA DE NAZARÉ”
A nossa “SALVAÇÃO”

ESPIRITO SANTO

13

SALVE MARIA DE NAZARÉ
São todos teus filhos, disse o Cristo na Cruz!
Amas a todos sem exceção de ninguém!
Livres Democraticamente quer que sejamos!
Vivendo a Eucaristia que também faz parte de vós!
Enquanto viver, não cansarei de dizer:

Mãe, Filha, Mulher de Deus Tu És!
A mais bela das Criaturas que na Terra existiu!
Rainha do Universo fostes proclamada!
Inteligência Divina Tu nasceste!
Ave Maria, disse o Anjo Gabriel!

Durante a visita que a Ti fizeste!
Eternamente és “BENDITA ENTRE OS SERES”
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Nada Te abalaste quando o Anjo perguntou!
Amor foi que transbordou e o sim pronunciou!
Zelosa aceitou de imediato!
Aleluia de Ti o Cristo nasceu!
Rezemos a “AVE MARIA” todos juntos!
Enquanto vida houver e contigo estar no Céu!

ESPIRITO SANTO
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MARIA DE NAZARÉ
Maria não interessa
Se você é virgem ou não!
Maria o que interessa
É que você é nossa Mãe!
Cristo ao morrer na Cruz
Disse aos seus Discípulos
Filhos eis ai tua Mãe!
Mãe eis ai teus Filhos!

ESPIRITO SANTO
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PALAVRA / MULHER
A mulher é a Palavra!
A mulher é a sequência!
A mulher é igual a Palavra!
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Gosta de ser amada sem violência!
Por isso irmã(o):
Nunca machuque a Palavra!
Nem deixe de praticar!
Pois, apesar de muita confusão...
A Palavra é a Salvação!
(ORE E VIGIE)
Com muita dedicação!
E principalmente...
“ATENÇÃO”
Por que Orar e Vigiar é...
(CUIDAR E CUIDAR - SE)
Sua principal função!

ESPIRITO SANTO

UNIVERSO E A MULHER
Onde estava Tu linda mulher?
Escondida nessa Imensidão!
Vivia a vagar, sozinha na Luz ou Escuridão!
Pouco importa, pois é a Salvação!
Ti amo! Ti adoro! Ti venero!
Desde o início dessa Imaginação!
Quem foi feito primeiro...
“EU OU TU”
Pouco importa, pois formamos agora uma
complementação!
Um do outro nessa Imensidão!
Ti amo! Ti adoro! Ti venero!
És o Amor perfeito, desde Eva e Adão!
Da costela foste criada com mais perfeição!
Tenho a coragem de dizer...
“É A PRÓPRIA CRIAÇÃO”
És humilde até na sua Regressão!
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Formastes todas as formas de vidas nessa
Imensidão!
Dizem que o Pecado entrou no Mundo...
Mas, o Pecado é a própria Criação!
Pois, não tinha jeito mesmo de não ir si regredindo
sem perfeição!
Ti amor! Ti adoro! Ti venero!
É o amor em todas as formas e Imaginação!
Em Maria de Nazaré é que foi revelada sua
Perfeição!
De Criadora / Mãe / Filha...
Mulher de tudo mesmo, sem tirar nem por uma
Interrogação!
Ti amo! Ti adoro! Ti venero!
Mulher / Mulheres...
Pois, são Inicio / Meio e Fim da Criação!
Dizem que Deus é Amor...
Mas, quem não reparou que temos tão pertinho de
nós o Amor Criação!
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Gera o Filho(a) / Dar a Luz / Alimentação!
Meu Deus! Tão pertinho de mim!
Mim beijando! Mim abraçando! Mim amando!
E eu sonhando e procurando encontrar em outro
lugar um Deus Perfeição!
Ti amo! Ti adoro! Ti venero!
Mulher! Mulheres!
Tudo enfim, desse imenso Vazio cheio de vidas
geradas por Ti!
E o nosso Jesus Cristo até se curvou perante a Ti e
falou...
“ATIRE A PRIMEIRA PEDRA QUEM NÃO
TEM PECADOS”
Hoje entendemos o seu jeitinho de si regredir
dentro de...
“SI DE NÓS COM AMOR”

ESPIRITO SANTO
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AMO “MARIA DE NAZARÉ” ELA É UM
DEMÔNIO! (POESIA LOUCURA)
Amo Maria, Ela é um Demônio!
Podia ter muitos filhos com José
E ser uma mulher qualquer
Mas, profetizou...
“QUER SERIA BEM-AVENTURADA”
Pois, daria a Luz ao verdadeiro Lúcifer!
Amo Maria, Ela é um Demônio!
Podia ter pedido para Jesus
Realizar um verdadeiro milagre...
“TRANSFORMAR O VINHO EM ÁGUA”
Que é muito mais sagrada!
Amo Maria, Ela é um Demônio!
Provou para todos desde aquela época
Que estava endiabrada e muito retada
Pegou pelas orelhas, parecendo uma pentelha
E o mesmo protestando dizendo...
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“MULHER, NÂO CHEGOU MINHA HORA”
A água transformou em vinho e teve início a festa
dos Capetinhas!
Amo Maria, Ela é um Demônio!
Desde o início e para sempre...
Maria de Nazaré é a Mãe dos Capetas (sejam bons
ou maus)!
Por isso ensinou a pouco tempo na sua
Ejaculatória...
“LEVAI AS ALMAS TODAS PARA OS CÉUS E
SOCORREI AS QUE MAIS PRECISAREM”
Amo Maria, Ela é um Demônio!
Ela é a Mãe dos Capetas
Se meta com Ela quem quiser
Ser espetado noite e dia!
Até o Demônio Maria se compadecer e...
“TI SALVAR UM DIA”

ESPIRITO SANTO
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MULHER / DEUS
Mulher é também a imagem e semelhança de...
“DEUS”
Somente um Homem nasceu fora dela...
“BIBLICAMENTE FALADO”
(ADÃO)
Ou será que não?
Pois, a...
“TERRA”
É ou não é uma...
“MULHER PARIDEIRA”

ESPIRITO SANTO
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A MARIA COM AMOR
Rogo a Ti Maria
Que proteja minha família!
E me ame como amou seu Filho!
Farei tudo para não decepcioná-la!

ESPIRITO SANTO
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NOSSA SENHORA APARECIDA
Aparecida! Aparecida!
Aparecida apareceu!
Apareceu nas águas do Rio
Para os Pescadores Aparecida apareceu!
Apareceu para os Pescadores
Pecadores e necessitados
Igual a você e eu!
Os Pescadores acreditaram
Voltaram a lanças as redes
E pescaram os peixes!
Matando a fome!
E nunca mais a esqueceu!

ESPIRTO SANTO
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UNIVERSO / LÚCIFER / MARIA / JESUS
CRISTO (POESIA LOUCURA)
O Universo é interessante se seguimos a História
Bíblica Judaica!
E muitas outras culturas que adotam e se
assemelham as Bíblias do Judaísmo!
O referido Universo (Infinito mesmo)
Sempre está pegando uma(s) da(s) sua(s) criatura(s)
Para transformar e criar novas sabedorias!
Após fazer as primeiras vidas denominadas de
Anjos
Pegou Lúcifer, para outra Hegemonia!
Fazendo o mesmo se rebelar e junto a outros Anjos
Fez criar a Dimensão Terrestre, fundando outras
Dinastias!
Depois de muitos vendavais como dores e
sofrimentos
Preparou uma linda jovem chamada Maria
Para conceber um Filho seu e se ter uma nova
Harmonia!
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Esse jovem (Jesus Cristo) apesar de toda sangria
Tem o mesmo destino de Lúcifer, sem tirar nem
por uma linha!
Ser amado por uns e odiado por outros!
Já que juntos formam a mesma Dinastia!
São responsáveis pela Paz e pela Guerra Universal
Se viverem desunidos e não pregarem a...
“PALAVRA”
Não importando como e onde estiverem nessa
imensidão
De seres criados pelo Universo (diretamente ou
indiretamente ligados a Eles)
Para cultivarem as suas...
“SABEDORIAS”

ESPIRITO SANTO
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VERDADEIRA TRINDADE SANTA
São...
“JESUS / MARIA / JOSÉ”
Pensamento Ateu
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Acreditem se quiser!
Pois, o Universo fabrica de tudo
E quem fabrica erros vem a cometer!
Por isso de Sagrado no Universo...
Só existem as famílias!
Sejam elas que tipo for!
E o Universo sendo o Criador
Não passa do que...
“É O QUE É”
Ou...
“SOU O QUE SOU”
ESPIRITO SANTO

MULHER (SANTÍSSIMA TRINDADE)
Foi / é / sempre será um gesto machista
E consequentemente errado excluir o sexo feminino
Da Santíssima Trindade!
(POUCO IMPORTA O AUTOR(ES) DA(S)
ATITUDE(S)
Tomo a liberdade e informo a todos...
Doravante façam o sinal da Cruz no seu final,
assim:
Em nome do “PAI”
Em nome do “FILHO”
Em nome da “MÃE”
Em nome do “ESPIRITO SANTO”
“AMÉM”

ESPIRITO SANTO
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MULHER / UNIVERSO
O sexo Feminino (FÊMEA)
É quem mais se aproxima do Universo (DEUS)
Apesar da predominância do Masculino (MACHO)
Mas, não se esqueçam...
Que se nascemos é...
PORQUE UMA BENDITA “FÊMEA” PREMITIU

ESPIRITO SANTO
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PROSTITUTA
Toda Mulher é uma Prostituta do seu Homem!
Por isso Homem, se você tem uma Mulher...
Não procure uma profissional do amor
Pois, seja como for, ame a sua Mulher com ardor!
Sei que esse Poema é Indiscreto!
Mas, Indiscreto são os Homens que procuram
prazer aqui e acolá!
Deixando sua Mulher solitária a desejar um carinho
Do amado que não sabe lhe amar!
Muitas vezes até doenças traz para a parceira de
outro lugar!

ESPIRITO SANTO
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UNIVERSO E O “SER” MULHER
Falam que o Feminino saiu do Masculino!
É o que conta muitos Livros Históricos!
E os Animais?
Outros Seres Universais, Fêmeas e Machos saíram
de onde?
Dizem que foi do Universo (Lógico e Evidente)!
Mas, vamos narrar em curto espaço de tempo a
história da Mulher:
Conta nos Livros mais famoso do Mundo (Bíblias)
Que foi a Traidora e acusada de toda confusão
(sofrimentos e Mal do Ser)!
Fazendo parte de toda perseguição a esse “SER
ANGELICAL”
Até os dias de hoje através de Criaturas geradas por
“ELAS”!
Criação essa com participação mínima possível do
ser Masculino
Na União Carnal ou não dos dois !
“ATENÇÃO”
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Olhem bem para esse “SER” Feminino
E veja se o Universo na sua Imensidão não si
reduziu a esse...
“SER INFERNAL”
33
ESPIRITO SANTO

AMO “MARIA” ELA É UMA DEUSA
Amo Maria ela é uma Deusa!
Podia ter muitos Filhos com José
E ser uma Mulher qualquer
Mas, profetizou que seria Bem – Aventurada!
Pois, daria a Luz a Cristo Jesus!
Amo Maria ela é uma Deusa!
Podia ter pedido para Jesus
Realizar um verdadeiro milagre...
“TRANSFORMAR O VINHO EM ÁGUA”
Que é mais sagrada!
Mas, quis mostrar sua simplicidade e não magoar
os seus Discípulos!
Amo Maria ela é uma Deusa!
Ensinou em sua Ejaculatória...
“LEVAI AS ALMAS TODAS PARA O CÉU E
SOCORREI AS QUE MAIS PRECISAREM”
Porque Ela é a Mãe de todos e se compadece noite
e dia dos seus Filhos!
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Principalmente os que estão em agonia!
Amo Maria ela é uma Deusa!
“DEUS SALVE A VIRGEM SANTÍSSIMA, TUA
/ MINHA / NOSSA MÃE MARIA”
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ESPIRITO SANTO

FEMINISTAS
F eministas, parabéns pela sua luta!
E ntendam uma coisa séria:
M ulher foi quem criou o Machismo!
I nfelizmente essa é a conclusão!
N ão criando o Masculino igual ao Feminino!
I nstigando-o a ser um viril Varão!
S e considerando superior a Ti!
M esmo não passando de um moleirão!
O re e Vigie sua Criação, queira ser livre mais não!

ESPIRITO SANTO
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HOMENAGENS AS MULHERES
M arias/Kátias/Camilas/Nadjas e tantas outras...
U ltima Criação, mas com mais Perfeição!
L iberdade ti deram controlada!
H oje mostras que foi Tu mesmo que controlou!
E nfim! Somos vocês em forma Masculinizadas!
R ezemos juntos pelo Universo, nossa Morada!

ESPIRITO SANTO
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PARA TODAS AS CIGANAS
C artas da vida Tu conheces!
I nteligência e Liberdade Te completam!
G irando em torno de Ti, linda Mulher!
A miga e parceira Tu és!
N ão importando qual o destino a seguir!
A mor não tem casa nem País, pois mora em Ti!

ESPIRITO SANTO
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FERNANDA XEREX (26/01 – ANIVERSÁRIO)
V ovó! Sua sequência Ti agradece!
I ntensa felicidades te desejam!
D om da Escrita e muitos outros tens!
A miga! Amigos virtuais ou não dar os parabéns!

ESPIRITO SANTO
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SOGRA (QUEM NÃO GOSTA DELA)
S omos agora uma só família!
O remos pela União com fervor!
G raças e amor criou tua Filha!
R oguemos a Deus com louvor!
A miga Sogra, muito obrigado pelo Amor!

ESPIRITO SANTO
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MÃE / MULHER / AMIGA
M ais que tudo és o Universo!
Ã o sempre dizer que paciência tem com todos!
E nfim! Parabéns pelo seu dia e carinhos para Ti!
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MARINA (MINHA NOVA PRIMINHA)
M amãe e Papai estão felizes com tua vinda!
A Luz! És Tu nas suas vidas!
R ezem todos juntos pela Paz!
I ntesamente o Amor aumentou!
N unca se separem dessa União!
A migos sempre seja em Jesus Coração!

ESPIRITO SANTO
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LÚZIA (CANÇÃO NOVA-26/06 – PARABÉNS)
L uz és para a Canção Nova!
U m Anjo em Transformação!
Z ela por todos como Filhos seus!
I ntesamente é muito amada!
A mém! Parabéns pelo seu dia!

ESPIRITO SANTO
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PRÓ CARLOTA (UFBA)
C om muito carinho Ela explica a Matéria!
A miga e atenciosa é com todos!
R ápida intervém quando se foge do assunto!
L iberdade Democraticamente dar aos alunos!
O rdem e Progresso, é o que ensinas!
T em a Filosofia ao seu controle!
A mém! Parabéns a bela e meiga, Carlotinha!

ESPIRITO SANTO
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DIA DE IRMÃ DULCE (13 / 08)
D oce como Mel foi suas ações!
U ma flor de menina viveu na Bahia!
L embranças boas de Fé deixastes conosco!
C resceste fortes e bela cheia de Fé em Jesus Cristo
E speranças deixou nos corações com seu Amor!

ESPIRITO SANTO
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KÁTIA (PARABÉNS PELO SEU DIA – 23/11)
K = Letra dos Símbolos!
A miga você também é um Símbolo!
T odos Te amam de coração!
I nimigos não os tem, pois é mulher de Oração!
A mante e Mulher minha você é!

ESPIRITO SANTO
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KÁTIA (MINHA ESPÔSA)
Quando te vi pela primeira vez
Sabia que seria a mulher da minha vida!
Amei desde o primeiro momento
Sem saber por que?
Tentei levar a vida sem compromisso com
ninguém!
Intensamente passava pelo Mundo...
Sem dar satisfação a pessoa alguma!
Agora que contigo estou...
Entendo o sentido da palavra...
“AMOR”

ESPIRITO SANTO
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PARA “MILA” (MINHA FILHA)
F ica em Paz com Deus e seus Pais!
I nimizades não faça no seu caminhar!
L embre-se sempre em perdoar!
H ábil seja sempre com ajuda de Deus!
A miga, Ti Amamos seus Pais e irmão seu!

ESPIRITO SANTO

48

CAMILA (MILA – FILHA)
Quando veio ao Mundo, tornou-se tudo realidade!
Transformaste nossa vida em uma só!
Sendo surgimento do fruto segundo do Amor do...
“PAPAI E DA MAMÃE”
Vem! Vem comigo minha pequena Mila!
Encher de graças as nossas vidas!
Iluminadas pela sua presença!
Sejamos sempre unidos nessa tão linda passagem
Que se chama...
“VIDA”
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