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1- As ondas da ilusão
Existia um surfista,
Que vivia em frente ao mar,
Cresceu em cima da prancha,
Sua vida era surfar.
Certo dia,
Uma onda forte o derrubou
E quase o afogou,
Reergueu-se e conseguiu se recuperar.
Sua prancha estava quebrada,
Sem dinheiro,
Para uma nova comprar,
Fez um conserto,
E continuou a surfar,
Não tinha medo,
O mar era seu lar.
Outro dia ao surfar,
Viu o Mestre Jesus, à beira da praia a falar,
Chamou a sua atenção,
Todos paravam ao passar,
O surfista então saiu do mar,
E foi escutar.
Sua voz era doce,
Como o som das ondas do mar,
Dizia que o reino de Deus iria chegar,
O consolador prometido já estava no ar,
Mas precisava de ajuda para divulgar.
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Olhou nos olhos do surfista,
Como a lhe intimar,
E disse:
Eu não sei surfar,
Contudo, sei ensinar, amar e abençoar.
Venha comigo,
Siga meus passos,
Ajude-me a divulgar e consolar.
Respondeu não poder ajudar,
Não tinha tempo,
Pois tinha que surfar.
O mestre insistiu:
Abandone essa prancha,
E venha comigo orar,
Se aperfeiçoar e iluminar.
O surfista virou as costas,
E voltou surfar,
Viu uma onda gigante,
Que estava a se formar,
Remou e surfou,
Sua prancha não aguentou,
E veio a espatifar.
A onda da ilusão lhe pegou,
E não conseguiu escapar.

Veja o vídeo no youtube, canal Nova Alvorada com o título: As ondas da ilusão - Livro A Vida
Resistirá.
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2- Perdido na confusão
Entendam,
Que o trabalho
Exige disciplina
E autocontrole.
De nada adianta servir,
Sem se auto-servir.
De nada adianta
No Templo orar,
E ao sair dessa porta,
No antro da perdição,
Se perder na confusão.
De nada adianta
No Templo orar,
E no altar do seu lar,
Só viver a ilusão da sua televisão.
Entenda:
Que o trabalho sem o perdão,
De nada servirá a sua evolução.
Mudem amigos!
Enquanto o tempo
Ainda lhe serve.
Se não, mais uma vida passará,
Sem nada para aproveitar,
E se evangelizar.
Vídeo youtube com o título: Perdido na Confusão – Livro A vida resistirá.
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3- Degradação pela Televisão
A televisão é hoje,
A causa maior da degradação,
Da nossa civilização.
A ilusão,
É passada a todo o tempo,
Como forma de salvação.
Está na mão das trevas,
Serve a escuridão,
Que a usa com exaustão.
Mas,
Essa mesma televisão,
Terá que se reformar,
Porque novos tempos vão chegar.
A regeneração,
Vai clarear e iluminar,
E os maus
Irão se retirar.
E, só aí então,
A televisão
Passará a ser,
Um instrumento do amor,
Que é a verdadeira salvação,
Que o Pai quer criar.
Vídeo youtube com o título: Degradação pela Televisão – Livro A vida resistirá.
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4 - Bebedeira coletiva
Que Agonia,
O mundo hoje, virou uma bebedeira coletiva,
Todos atrás do Objeto da Alegria,
Onde, a alegria,
Só se consegue,
Bebendo em harmonia.
O carnaval, quem diria,
É o ápice da alegria,
Onde só se vê,
Bêbados noite e dia.
As festas dos Santos,
Que com certeza aos prantos,
Veem seus fiéis
Vomitando pelos cantos.
O Natal, onde Jesus se fez um Mortal,
É o pretexto ideal de encher a cara total.
Na Páscoa, onde Jesus venceu a morte,
É comemorado embriagado a própria sorte.
O objeto da alegria,
Hoje em dia,
É consumido em todos os dias,
Mas, nas estatísticas de mortes do dia,
Não se fala, que na maioria,
Das desgraças, crimes e acidentes,
Por ironia,
Por trás sempre está,
O mesmo objeto da alegria.
Vídeo youtube com o título: Bebedeira coletiva – Livro A vida resistirá.
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5 - O tempo perdido
O dinheiro me faz bem,
Preciso trabalhar
Para poder me sustentar,
Por isso trabalho sem parar,
Como um robô, sem pensar.
Mas e o seu tempo?
Para estudar, se inteirar,
Se evangelizar?
Não posso! Tenho que trabalhar.
Mas e sua família?
Passar um tempo com seus filhos no lar,
E também descansar?
Não posso! Tenho que trabalhar.
E o espírito, quando vai aprimorar,
Para se iluminar?
Não posso! Tenho que trabalhar.
Cuidado!
O tempo passa voando,
Não vai reparar.
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Não posso!
Tenho que trabalhar,
Mas em breve,
Vou me aposentar,
E aí, terei tempo para tudo isso,
Para o lar e me reeducar.
Infelizmente,
Seu tempo acabou!
A doença te pegou,
A morte chegou.
Agora você vai agonizar,
E depois se preparar para voltar,
Talvez na outra vida,
Você trabalhe menos,
E viva um pouco mais
Para se aprimorar,
Porque nascemos,
Para evoluir e se moralizar.

Vídeo youtube com o título: O tempo perdido – Livro A vida resistirá.
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6 - Vaidade não some
A ferida da vaidade não some,
Insiste em aparecer
E me fazer sofrer.
Cabisbaixo e desiludido
Quero sempre aparecer,
Sigo a vida sem compreender,
Que vim para crescer.
E insisto em esconder,
O bem dentro do meu ser.
Sofro sem perceber,
Que a mim mesmo quero esconder,
Que eu mesmo atraso o meu amanhecer.

Vídeo youtube com o título: Vaidade não some – Livro A vida resistirá.
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7 - Preciso Perdoar
Meu vaso está cheio
De imperfeições e amargura,
É ditadura,
Que teimo em concentrar.
Como faço para esvaziar?
Você precisa liberar,
Se evangelizar,
E principalmente perdoar.
Mas a culpa não é minha,
Como posso perdoar?
Para seu vaso esvaziar,
A única maneira é perdoar.
Se preferir esperar
O seu irmão esvaziar,
E vir te procurar.
Não tem problema,
Ao desencarnar,
Irá ter que aguentar,
A dor, por não ter
Preferido se adiantar.
Porque o importante na vida,
É sempre perdoar.

Vídeo youtube com o título: Preciso Perdoar – Livro A vida resistirá.
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8- Solidão na rede
No meu quarto trancado,
Ligo o computador,
A solidão não me pega.
Vou navegando,
Se comunicando,
Trocando mensagens,
Amando e sonhando.
Estou na rede,
Com milhares de seres,
Não preciso de uma companhia,
Porque na rede,
Chego até a trocar prazeres.
O meu book é um look,
Meu álbum um show,
Fotos e poses,
E no rosto um sorriso,
Sempre a dispor.
Vou navegando,
Se comunicando,
Até o tempo voar.
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Aos poucos,
Dentro de mim
Algo começa a mudar.
Não consigo mais esconder,
O desespero me enquadra,
O sorriso se apaga.

O amor pela vida se acaba,
A depressão me desaba,
O suicídio quase me consome,
E por pouco, a lápide não teve o meu nome.
Aí, a luz raiou em meu ser,
Hoje consigo entender,
Ficou mais fácil perceber.
Que a solidão a meu ver,
Simplesmente:
É a falta de contato com outro ser.
O verdadeiro sentido da vida,
Não é viver sozinho nessa rede vazia,
Mas viver em companhia,
A simplicidade do dia,
E o amor que contagia.

Vídeo youtube com o título: Solidão na rede – Livro A vida resistirá.
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9 - Cuida da ferida
A ferida está exposta,
Como uma porta aberta
Para a dor e a depressão.
A ferida é uma chaga,
Que teima em não cicatrizar,
Ela dói e piora,
Se acaso não cuidar.
Se a ferida é exposta,
Aumentará, até te matar,
Mas, ainda não é o fim,
Acredita:
Você pode se curar.
O mundo sugere a sua ilusão,
Perdido e sem compreensão,
Aguardando a sua destruição,
Do suicídio sem a sua salvação.
Não se renda a perdição,
A luz está no seu coração,
Basta querer a renovação.
Um dia vai cansar,
E a cura procurar,
Porque não aguenta mais
A dor te latejar.
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Encontrará o remédio,
Mas terá que mudar,
Porque só o remédio não basta,
Para poder se curar.
Quando aprender a colaborar,
Cuidar, disciplinar e amar,
A mudança da alma irá encontrar,
E então, começará a se automedicar.
O amor verdadeiro irá encontrar,
Porque somente ele,
Pode realmente curar.

Vídeo youtube com o título: Cuida da ferida – Livro A vida resistirá.
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10 - O amor é o único caminho
O caminho é árduo,
Pedregoso e traiçoeiro,
Pedras aparecerão,
Nos campos, nas encostas,
Em todas as estações.
Abismos surgirão,
Buracos tenebrosos,
Valas empoeiradas,
Rios caudalosos, intransponíveis e perigosos.
Por alguns momentos,
Acharás-te vencido e estremecido,
Mas saiba,
Que nunca, estarás desvanecido,
A proteção sempre estará contigo.
E no final, quando se achardes,
Destruído e corroído,
Chegarás ao destino prometido.
Sua alma se elevará,
Subirá os degraus
Da evolução de seu espírito,
E o Cristo o receberá com um sorriso,
De mais um irmão que o seguiu,
Como ele sofreu e foi perseguido.
E Compreendeu, que o amor,
É o único caminho a ser seguido.
Vídeo youtube com o título: O amor é o único caminho – Livro A vida resistirá.
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11 - Levantar sem reclamar
Fracassar
Sem reclamar,
Sem Surtar
Ou Lamentar.
Pensei em me deletar,
Não adiantava chorar,
Tinha que enfrentar,
E me virar.
Aprendi que sentar
E esperar,
Não iria acrescentar.
Aprendi a levantar,
Sem me amedrontar.
A aguentar
Sem desapontar.
Comecei a encarar,
Enfrentar,
Lutar,
Cantar,
Até encantar.
E se voltar a fracassar,
Novamente irei me levantar.

Vídeo youtube com o título: Levantar sem reclamar – Livro A vida resistirá.
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12 - Deus é perfeito
Acorde de pé-direito,
Mude seu trejeito,
Tire o pré-conceito,
Admita que tudo é perfeito,
Sem defeito.
E mesmo que seu veredito,
For esquisito,
Sem despeito,
Eu respeito.
Mas eu suspeito,
Na beira da morte, em seu leito,
Estará aflito.
Na consciência o quesito,
Do veredito,
Será um grito.
Deus é infinito,
É perfeito,
Ele existe,
Eu admito!

Vídeo youtube com o título: Deus é perfeito – Livro A vida resistirá.

24

13 - Caminhar é preciso
Caminhar é preciso,
Preciso é caminhar.

Não importa,
Quanto o caminho
É árduo e perigoso.
O importante,
É não desistir
De caminhar.
Por que, mesmo
Que demore.
Ao destino
Vai chegar.
E a recompensa
Será plena.
E entenderá,
Todo o percurso
Que foi preciso trilhar.
Caminhar é preciso,
Preciso é caminhar.

Vídeo youtube com o título: Caminhar é preciso – Livro A vida resistirá.
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14 - Pode apostar
Caminho sem parar,
Porém, ao andar
Preciso descansar,
Sentar
Acalmar,
Pensar,
Reparar,
Que para chegar,
Preciso ainda,
Muito andar.
Meu rumo,
Quero alcançar,
Por que lá,
Devo me aprimorar.
Minha alma,
Deverá se preparar,
Por que ainda
Vou amar.
Deus
Vai me guiar,
Sem medo
Vou chegar.
Pode apostar!

Vídeo youtube com o título: Pode apostar – Livro A vida resistirá.
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15 - Não temo o tombo
Respiro fundo
No momento da decisão,
Sinto as batidas
Fortes no meu coração.
De repente,
Causa-me uma empolgação,
Adrenalina me impregna,
E tomo a decisão.
Sou levado à impressão,
De estar com a razão,
Não importa a situação.
Não temo o tombo,
Por que sigo a minha intuição,
Não importa
O grau da desilusão.
Sei que no fundo da expiação,
Algo fica de lição,
E minha alma se eleva,
Rumo à redenção.

Vídeo youtube com o título: Não temo o tombo – Livro A vida resistirá.
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16 - Ou muda ou muda-se.
Muitos já mudaram?
Sim, mas a maioria ainda não mudou.
Por quê?
Por que mudança dá trabalho,
Levanta a poeira,
Sai do conforto,
Tem que autoavaliar-se,
Depois trabalhar.
Melhor desistir e ficar assim, o que acha?
Não tem mais jeito,
Precisará mudar,
Perdoar,
E começar a amar.
Senão, terá que se preparar,
Para o novo porvir
Que está prestes a chegar.
Seu endereço vai mudar,
Outro planeta vai abraçar,
E aí, com a dor e o sofrimento,
Aprenderá a mudar
Sem reclamar.
E lembrará com saudade,
Do antigo endereço,
Que você custou a deixar.
Vídeo youtube com o título: Ou muda ou muda-se. – Livro A vida resistirá.
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17 - Preciso me Religar
Preciso me religar
E para isso devo orar,
Mas, o principal é praticar.

Praticar é cativar.
Cativar é superar,
O ódio pelo amar,
Sem nunca esperar
A retribuição chegar.

Preciso me religar,
Para isso devo amar.

Vídeo youtube com o título: Preciso me religar – Livro A vida resistirá.
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18 - Dê a partida
Para chegar ao destino,
Tenho que verificar,
Se o automóvel pode chegar.
Olhar os freios,
O nível do óleo e da água,
Calibrar os pneus e encher o tanque.
Ligo a emoção
Do meu coração,
Desligo a paixão
E a minha perdição.
Ligo a partida
Do motor de propulsão,
Desligo o freio,
Que me prende ao chão.
Ligo os faróis,
Para iluminar e clarear,
Acelero reto,
Sem parar,
Sempre a rodar.
Muitos buracos surgirão,
Se furar o pneu,
Pego o estepe, sem reclamar,
E o troco sem murmurar.
Sigo sempre meu caminho,
E com o carro alinhado,
Sei que irei chegar, ao meu lindo destino.
Vídeo youtube com o título: De a partida – Livro A vida resistirá.
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19 - Saia da depressão e voe à perfeição
Saia da depressão,
Abra o seu coração,
Conte tudo a um irmão,
Não esconda a desilusão.
Saia da escuridão,
E verás que o teu irmão,
Também possui a impressão,
De estar na opressão.
Mas, saiba que Deus,
Sempre está em prontidão,
Para lhe tirar a obsessão.
Basta você acordar desta ilusão,
De ver a vida com mais atenção,
Reparar nos pequenos detalhes,
De amor e união.
Assim terá uma nova compreensão,
Uma nova visão,
Que você faz parte desta criação.
E que aqui, estamos em formação,
Para uma nova etapa no coração,
Onde o espírito voará pela vastidão,
De toda constelação,
Em uma só afirmação,
Que pelo amor,
Chegarás à perfeição.
Vídeo youtube com o título: Saia da depressão e voe à perfeição – Livro A vida resistirá
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20 - Segue o Cristo
Se você está perdido,
Desiludido,
Sem saber o que fazer,
E para aonde vai.
Calma, segue o Cristo.
Se, o seu caminho acabou,
E só te restou voltar.
Calma, segue o Cristo.
Se caiu no poço,
E não consegue mais sair,
Mantenha a calma.
Confia em Cristo.
A ajuda virá,
Cristo te reerguerá,
Mas você terá que mudar,
Terá que encarar.
A mudança é necessária
Para poder continuar.
Contudo, agora o caminho mudou,
O ânimo redobrou,
E sabe aonde vai chegar,
Porque o Cristo vai te guiar.
Vídeo youtube com o título: Segue o Cristo – Livro A vida resistirá.
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21 - Jesus me tirou do fundo do poço
O nevoeiro tomava meu ser,
Não conseguia enxergar muito bem.
Tudo confuso,
Sem orientação,
Fui andando sem direção.
Bati em pedras e tocos,
Tropecei, sofri tombos,
Pisei no poço e afundei.
Quase não aguentei
Tentando me salvar,
Fiquei desesperado,
A ponto de desencarnar.
Quando achei,
Que não iria mais escapar,
Surgiu uma mão a me levantar,
Segurei forte, e veio a me puxar.
Eu me ergui,
Saí do poço,
Estava envolto em lama,
Todo arrebentado
E ensanguentado.
Mas algo havia mudado,
Eu havia escapado,
Estava aliviado.
33

Procurei,
Quem me estendera à mão,
E pude ver
Que era o Cristo,
Todo iluminado.
Olhou em meus olhos,
E seu olhar radiante e vibrante,
Fez-me acalmar,
E me disse:
Se acalme,
Agora segue adiante,
Porque teu futuro é brilhante.
Entenderás,
Que o caminho reto até Deus,
É o amor entre os filhos seus.

Vídeo youtube com o título: Jesus me tirou do fundo do poço– Livro A vida resistirá.
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22 - Preciso trabalhar
Olá, posso entrar?
Frequentar seu lar?
Sou médium,
E incorporo até em meu lar.
Preciso trabalhar!
Seja bem-vindo meu filho,
Mas primeiro,
Terá que estudar,
Temos 6 (seis) cursos,
Que são feitos em 6 (seis)anos
Para se aperfeiçoar.
Terminando-os,
Você poderá atuar.
É muito tempo,
Até lá, não vou aguentar,
Vou desencarnar,
Preciso trabalhar!
Essa é a regra do meu lar,
Se não quiser aceitar,
Não vai participar.

Vídeo youtube com o título: Preciso trabalhar – Livro A vida resistirá.
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23 - O recado é o amor
Existe um recado,
Que há 2000 mil anos foi dado.
Ficou em Segredo de Estado,
E o próprio Estado,
Que sempre esteve na mão da escuridão,
Nunca quis repassá-lo.
Por que sabe que o recado,
Sendo usado, repassado,
E bem divulgado,
Derrubará a escuridão
E o próprio Estado.
Quem se engaja e passa o recado,
Sofre um bocado,
É pisado,
Negado,
Açoitado,
E muitas vezes,
Acaba assassinado.
Porque o mundo ainda,
Não compreende o recado
E não pôde repassá-lo.
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O recado não pode ser guardado,
Precisa sempre ser repassado.
Não pode cobiçá-lo,
Tem que respeitá-lo,
E em seguida, repassá-lo.
Ninguém é dono do recado,
Que precisa
Sempre ser repassado.
Chegará um dia,
Que a maioria entenderá o recado,
E aí sim,
Irá repassá-lo.
Quanto mais recados
Você repassar,
Mais recados
Serão lhe retornados.
E aí, repassá-los,
Serão lhe ilimitados.
Um dia, o mundo todo receberá o recado,
E o homem será libertado.
Todos saberão que o AMOR é o recado,
E quando todos puderem amar e ser amado,
O mundo estará regenerado.

Vídeo youtube com o título: O recado é o amor – Livro A vida resistirá.
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24 - O som das trombetas
Escute o som das trombetas,
Elas anunciam
Os tempos vindouros.
Onde o espírito vencerá a matéria,
E Deus irá reinar,
Em espírito e verdade
Por toda a Terra.
Este dia está chegando,
O mundo deixará de ser
Escombros e morte,
E passará a ser vida e esperança.
A nova era irá chegar,
E o Espiritismo reerguerá
As gerações
Em todos os lugares.
Se preparem meus irmãos,
Porque o trabalho será árduo,
Mas a colheita será bela.
E quem ajudar a semear,
Será quem primeiro colherá
Os frutos maduros do amor,
Que o Pai nos propiciará.

Vídeo youtube com o título: O som das trombetas– Livro A vida resistirá.
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25 - Liberte-se para voar
Liberte as palavras
E as ações,
Do seu coração.
Não deixe de declarar,
Não deixe de amar,
Não tenha medo
Se assim quer chegar.
O medo prende-nos,
Arremata nossas ações,
Deixando-nos amarrados,
Sem força para sair,
Sem asas para voar.
A primeira coisa a fazer
É desprender-se das amarras,
Lute,
Arrebente,
Corte
As amarras que te seguram,
Impedindo-te de voar.
Só depende de você,
Libertar-se para voar.

Vídeo youtube com o título: Liberte-se para voar– Livro A vida resistirá.
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26 - Pare, olhe e siga
Sinta a vibração
Que vem do coração,
Se prestar atenção,
A ação no bem
Quer lhe dominar
E te elevar.
Por que no bem
É o teu lugar,
Está aqui para crescer,
Evoluir e trabalhar.
Mas, perde tempo,
Só quer ganhar,
Lucrar, manipular,
Mas, nunca amar.
Pare, olhe e pense.
Não tome as decisões
De cabeça quente,
Não siga a influência das paixões
Que lhe dominam.
Aja com a razão
Aliado ao coração,
Permita-se sonhar,
E deslumbrar
Um novo mundo que te espera.
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Pare, olhe e busque.
Sem vontade de ir atrás
E se dedicar,
Nada acontecerá.
Não basta apenas gritar,
Ou chorar,
Tem que trabalhar.
Então se mexa!
Se quiser mesmo mudar
E se transformar,
Procure levantar,
Troque de roupa e vá navegar,
Pegue um livro e vá iluminar,
Visite uma pessoa doente e vá a animar,
Erga a cabeça, seja alegre para alegrar.
Vá, tente!
Não tenha medo de errar,
Aja sem medo de amar.
Siga!
Esse é o caminho,
Se pretende chegar.

Vídeo youtube com o título: Pare, olhe e siga – Livro A vida resistirá.
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27 - Mesmo errando vai chegar
Permita se sonhar,
Mas nunca se desvie
Do caminho a trilhar.
Com amor e sentimento,
A montanha irá escalar.
Trilhará os horizontes
Sempre com confiança,
Porque sabe
Aonde vai chegar.
Confie em Deus,
Que está sempre
A te cuidar.
E não esqueça,
Que se chegar a se desviar,
Volta do início
E recomeça devagar.
Com confiança,
Que mesmo errando
Recomeçou
E vai chegar.

Vídeo youtube com o título: Mesmo errando vai chegar – Livro A vida resistirá.
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28 - A vida sempre irá resistir
Na guerra,
Havia uma trincheira,
Toda suja e imunda,
Cheia de soldados,
Coitados, desmotivados.
Não queriam mais lutar,
Não queriam morrer,
Queriam logo descansar,
E voltar ao seu lar.
Na trincheira,
Existia uma flor,
Que estava a desabrochar.
Dentro da vala,
Em meio à lama e a guerra
Existia uma resistência.
Era uma amostra,
Que mesmo em meio
De toda lama e confusão,
Deus se manifesta
E nos deixa uma lição,
Mostrando-nos que a vida segue,
Em meio à desunião.
Mesmo que tentem
Destruir todo o planeta,
Deus não deixará,
E a vida sempre irá resistir,
E desabrochar.
Vídeo youtube com o título: A vida sempre irá resistir Deus– Livro A vida resistirá.

43

29 - A Estrela se apagou
Caiu uma estrela brilhante,
No quintal do jovem cientista.
Ainda brilhando,
Com muito cuidado pegou-a,
E com medo que alguém
A achasse e lhe roubasse,
Acabou escondendo-a
Dentro de uma caixinha usual.
Não queria que ninguém soubesse,
Do seu achado sensacional e genial.
A estrelinha com a falta de luz,
Escondida na caixinha,
Começou a se apagar.
Perdeu todo seu brilho,
E se tornou uma pedra,
Uma rocha normal,
Sem nenhum valor comercial.
Quando o jovem notou,
Que a estrelinha apagou,
Virou uma pedra sem cor,
Desesperou.
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Quis mostrá-la,
Divulgá-la a todos,
Contando a sua história real,
Que era um achado genial.
Ao verem a pedra,
A risada foi total,
Virou motivo de piada
E a gozação foi geral.
Foi egoísta e escondeu o seu brilho,
Ocultou a sua estrela,
Que aos poucos perdeu a sua luz.
O dom que recebeu para iluminar,
Não passou de promessa vulgar,
Preferiu se guardar,
Acovardar,
Em vez de clarear,
Trabalhar e brilhar.
A luz que brilha dentro de você,
Deve ser compartilhada,
Sem medo que seja ofuscada.

Vídeo youtube com o título: A estrela se apagou – Livro A vida resistirá.
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30 - Deus é a minha sorte
Comecei a ouvir uivos,
Em caminho tenebroso,
Arriscado e perigoso.
Fui avisado sobre o perigo,
Podia ter recuado,
Mas orgulhoso,
Continuei no caminho arriscado.
Senti os lobos,
Pareciam me espreitar
Prontos para me atacar.
O medo me tomou conta,
Uma agonia me dominou,
Não podia mais recuar,
Agora teria que enfrentar
A morte de frente, sem chorar.
Os lobos me pulam
Querendo se alimentar,
Como um louco
Começo a lutar,
Já sem forças para segurar,
Só me restava agora orar.
Deus, me ajude a me salvar,
Prometo minha vida mudar.
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Como num passe de mágica,
Pararam de me atacar
E foram embora, sem nem uivar.
No chão, ensanguentado,
Do nada, apareceu um senhor,
Pronto a me ajudar.
Disse-me ser sortudo por escapar.
Mas pude perceber,
Que na vida a única sorte é Deus,
Que esta a todo instante
Esperando-nos ansioso,
Que acordemos do sono trevoso.
Quando eu mais precisei,
Tive fé e acreditei,
Mesmo não merecendo,
Deus não me abandonou
E me salvou.
Mas, foi preciso ser ferido,
Quase minha vida se esvaído,
Sem ter pra onde correr,
Aí, lembrei que tenho um Pai,
Que teimei em renegar,
Demorei pra aceitar.
Mas ele não se importou,
Ele me aceitou.
E agora acordei!
Que sem Deus, nada sou.
Vídeo youtube com o título: Deus é a minha sorte – Livro A vida resistirá.
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31 - O vendedor liberto
Um caixeiro viajante,
Vende todos os seus supérfluos
E fica com o que pode carregar,
Somente com o que precisa,
E sai, pelo mundo de lar em lar.
Esse tipo de trabalho,
Permite total liberdade
De ir e vir, sem ninguém reclamar,
E quando quiser mudar,
Levanta a sua âncora e vai navegar.
Porém, se não se esforçar e batalhar,
O barco não consegue andar,
Sem dinheiro para o combustível,
Não sai do lugar.
Com nosso Espírito é parecido,
Somos livres para escolher o caminho
Que iremos trilhar.
Mas, primeiro temos que nos livrar,
Dos supérfluos e das mazelas,
Que teimam em nos maltratar,
Libertando-nos das imperfeições
E das aberrações que nos amarram,
Ficando prontos para trabalhar.
Libertos e desamarrados,
Poderemos vender nosso amor
Sem cobrar, simplesmente doar e amar.
Prontos para ajudar Deus
A cooperar e cocriar.
Vídeo youtube com o título: O vendedor liberto – Livro A vida resistirá.
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32 - As duas gaiolas
Um pássaro, preso em uma gaiola,
Tem uma liberdade limitada,
É livre no pequeno espaço determinado.
Com o espírito é igual,
Preso na gaiola do corpo,
Esperando a morte para se libertar.
Fazemos da morte,
Uma coisa horrível
E muito assustadora.
Somente ao retornar a pátria espiritual,
Damo-nos conta
Da verdadeira liberdade
E não queremos mais voltar.
Por isso, não temam a morte,
Para quem já está liberto
Da segunda gaiola,
A morte é a libertação.
A segunda gaiola,
É a consciência culpada,
A verdadeira delimitação,
Que aprisiona milhões.
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O sentimento destrutivo
Que impede a libertação.
Acorrentado,
Limitado e enclausurado,
Vivendo uma ilusão,
Preso nas paixões inferiores.
E que nem mesmo
A morte irá trazer a libertação.
Porque mesmo depois dela,
Continuará engaiolado,
Enjaulado na prisão,
Que nada mais é,
Que a atual condição.

Vídeo youtube com o título: As duas gaiolas – Livro A vida resistirá.
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33 - Dê um basta!
Você está acorrentado,
E não consegue notar.
As correntes lhe causam no coração,
A confusão e a perversidade.
Prendem-lhe ao chão,
Não lhe deixando escapar.
As correntes são a causa,
Do teu sofrimento,
Que você insiste em não se livrar.
Só existe uma possibilidade
De quebrar estas correntes,
Basta querer se libertar!
Junto com o Evangelho Consolador,
Irá levantar e caminhar.
Não é possível,
Que você queira continuar padecendo,
Com as trevas te guiando,
Comandando e te enganando.
Dê um basta!
Só você é capaz
De acabar com tudo isso.
Jogue as correntes no mar,
E nunca mais se deixe acorrentar,
Sua vida será mais leve,
Pronta para se elevar.

Vídeo youtube com o título: Dê um basta! – Livro A vida resistirá.
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34 - Por que esperar?
Se você já sabe como se libertar.
Por que esperar?
Se você já sabe o caminho para evoluir.
Por que não segue?
Se você compreende o que diz de errado.
Por que diz?
Se você vive na ilusão material e sabe que ela vai te destruir.
Por que se ilude?
Se você sabe que está no poço.
Por que ainda continua nele?
Se você sabe que está todo enlameado.
Por que não se limpa?
Se você sabe que é culpado pelo seu atraso.
Por que ainda insiste em ficar atrasado?
Se você compreende esse texto.
Por que ainda não mudou?
O que falta ainda, para você acordar deste tremendo pesadelo?
O que falta ainda, para você perceber que a sua felicidade plena só depende de você?
Desculpe-me, mas você não passa de um tolo e de um preguiçoso!
Vá! Levante! Segue adiante!
O que falta ainda?

Vídeo youtube com o título: Por que esperar? – Livro A vida resistirá.
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35 - Deus é a luz
A Luz viaja no Universo,
Bate e rompe as travas da incompreensão,
Rasga a ignorância da matéria,
Dilui a fumaça da ilusão,
Tira o véu da visão.
Entra no lar descontrolado,
Revigorando os corpos maltratados,
Trazendo a esperança e a libertação.
Deus se revela na sua criação,
Não temos como duvidar.
Entramos em sintonia,
Sentimos a sua alegria,
Exalando em harmonia,
Junto à luz da redenção.
Abramos as janelas de nossa alma,
Deixemos a luz entrar
E penetrar no coração,
Num gesto de amor ao nosso irmão,
Então, realmente
Sentiremos a sua vibração.
Obrigado Deus,
Por eu fazer parte da sua criação,
Sou seu filho nesta vastidão,
E sei que tu queres a minha elevação.

Vídeo youtube com o título: Deus é a Luz – Livro A vida resistirá.
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36 - Os Novos Ventos
Queridos irmãos Espirituais,
O mundo aspira novos ideais,
Novas revoluções, novas descobertas.
Mas a maior de todas elas,
Será a descoberta de si mesmo,
Onde cada um,
Fará a sua revolução interior,
Passando a ser novos homens,
Pautados e instruídos pelo modelo Jesus,
Que nos deixou,
Toda a sua bagagem espiritual de amor e luz.
Levantem homens dormentes,
São chegados os novos dias,
A aurora já desponta,
E a Nova Alvorada se fará presente.
Limpem as suas casas,
Abram as janelas da alma e do coração,
Deixem entrar os Novos Ventos
De amor e união.
Os anjos do Senhor,
Estão prestes a invadir as suas vidas e seus lares,
Prontos a lhes ajudarem,
Os incitando ao amor e aos deveres,
Do novo patamar da humanidade.
Abra as suas portas, deixem Jesus entrar,
E não tenham medo do novo despertar.
Vídeo youtube com o título: Os novos ventos – Livro A vida resistirá.
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37 - O remédio é o amor
O Amor é um remédio,
Receitado pelo Médico das almas,
O Grande Mestre do Amor.
Esse remédio,
Não tem contraindicação,
Quanto mais remédio de Amor,
Melhor para o tratamento,
Maior a emoção e a reação.
Deus opera o remédio em nossa ação,
Basta deixar o coração abrigar os irmãos.
As doenças do ódio, cólera e violência,
Só podem ser curadas,
Com o remédio de Amor.
Mesmo em pequenas dosagens,
Sempre causa o efeito esperado.
E se o efeito demorar em aparecer,
Pode saber, que um dia,
Nem que seja em outra vida
Ele há de aparecer.
Gota a gota,
Comprimido a comprimido,
A doença vai desaparecer.
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Aí então, as barreiras cairão,
Passará a amar a Deus e a seus irmãos.
O recém-curado,
Será logo contratado,
Como o novo enfermeiro,
Que passará a distribuir,
Novos remédios de amor,
E fará parte da equipe de Jesus,
O grande Médico do Amor.
Até que atinjam o objetivo,
De curar um a um,
Fazendo que a Nova Terra
Deixe de ser o hospital de dor,
E passe a ser,
O Reino eterno de Amor.

Vídeo youtube com o título: O remédio é o amor– Livro A vida resistirá.
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38 - A mão de Deus
O sol que brilha hoje,
É a bondosa mão de Deus a nos proteger,
Que nos concede o dom da vida em cada amanhecer,
Não importando a história que nos faz entristecer,
Dos erros absurdos,
Que em várias Eras insistimos em fazer.
Mas, este mesmo sol,
Que nos iluminou nos momentos escuros de nossa alma,
É o mesmo sol que irá nascer
Em uma Nova Alvorada de nosso ser,
Restituindo a luz interior,
No fundo de nossa alma,
Que estava apagada e ofuscada.
Agora, a Luz irá aparecer e crescer,
Até que no futuro consiga esclarecer,
Iluminar e esquentar,
O coração de quem nos cruzar.
A nova alvorada em minha vida,
Só depende da minha ação,
Do meu querer crescer,
Para um dia dar o fruto do amor,
Que enfim poderei colher,
A cada novo dia,
O amor Divino
Dentro do meu ser.

Vídeo youtube com o título: A mão de Deus – Livro A vida resistirá.
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39 - Deus é perfeita harmonia
Perceba Deus agindo,
Pare por alguns minutos,
Olhe a natureza.
Veja que maravilhoso é o sol se pondo,
As estrelas, a lua,
Como Deus é inteligente,
Belo e grandioso.
Acorde cedo no outro dia,
E veja a aurora que inicia,
Uma Nova Alvorada,
Que beleza,
Uma sinfonia.
Perceba como Deus irradia
Todos os dias,
Não deixando nada
Que não receba o calor,
A luz e a sua energia.
Com alegria,
Entendemos que Deus nos guia,
Por que tudo funciona
Em perfeita harmonia.

Vídeo youtube com o título: Deus é perfeita harmonia – Livro A vida resistirá.
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40 - A Nova Alvorada
As trombetas começam a tocar,
Acordando todos os corações,
Que ainda estão dormindo
Na esfera da ignorância,
Da dor e do desamor.
O novo dia que lhes aproxima,
Virá com toda glória,
Todo amor e compaixão,
Criando novos patamares de união,
Entre todos os povos e todas as nações.
A nova alvorada que se anuncia,
A humanidade finalmente,
Entenderá,
Que nosso Pai, Reina infinitamente,
Em toda a terra e em todo Cosmos,
Eternamente.
E que para estarmos presentes,
Bastará amar ao próximo,
Respeitando o irmão,
Não importando sua situação,
O amparando e lhe estendendo a mão.
Assim estaremos unidos,
Colaborando e participando,
Da sua criação.
Vídeo youtube com o título: A Nova Alvorada Deus – Livro A vida resistirá.
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