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“L Ú C I F E R A N J O D E L U Z A C A P E T A
PA R A S A N T O”

(VICE–VERSA)

16

”NO ESPÍRITO A CRIAÇÃO DAS
ESPÉCIES“

17

“NO INÍCIO O VAZIO ( INDEPENDENTE DE COR OU
SUBSTÂNCIA )”

No princípio só existia o “VAZIO”, e esse vazio vivia a procura de si
próprio. Ao sentir a não existência de qualquer espécie, começou a
preocupa-se consigo fazendo as seguintes perguntas.
Quem eu sou?
De onde vim?
De que sou feito?
Para onde vou?
E muitas e muitas outras indagações a seu respeito, assim se passaram
tantos séculos que nem “ELE” próprio poderia imaginar.
Foi quando de repente surgiu a sua verdadeira Inspiração:
Criar!
Criar!
Criar!
Criou “DEUS” em primeiro lugar a si próprio, pois sabia “ELE” ser o único e
infinita espécie na Imensidão do Universo (que era “ELE” próprio).
Criou “DEUS” em segundo lugar vários seres ao quais denominou de
Anjos, destacando entre essas Criaturas um para ser seu interlocutor
imediato(chamado LÚCIFER), sem contudo, deixar de colocar o Livre Arbítrio
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nesses seres liderados pelo citado Anjo.
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Assim passaram tantos anos que nenhum ser pudesse detectar a sua real
existência.
Vendo “DEUS” a inquietude dos seres criados (Anjos), sentiu a
necessidades de criar novas Espécies no seu(s) Mundo(s) e Astro(s) já em
existências e criados por “ELE”, pois muitos dos seus Filhos liderados pelo
Anjo que criou para servir de intermediário entre “ELE” e as outras espécies,
viviam constantemente em busca de afazeres.

Sabendo “DEUS” que as espécies (ANJOS) criadas por “ELE” eram
evoluídas a ponto de causar problemas a si próprio e impossível era a
criação de espécies mais evoluídas, pois criar espécies mais evoluídas que
a si próprio era como se fosse a sua própria destruição.
Partindo desse princípio de Evoluir Regressivamente “DEUS” tomou a
decisão de Regredir a nível inferior aos Anjos e criou o Homem e a Mulher e
percebendo a necessidade de fazer uma experiência nesses seres mais frágil,
mas possuindo as mesmas características de ir e vir dentro do seu espaço
estabelecido sentiu a necessidade de verificar sua obediência.

“REFLEXÃO”
Quando “DEUS” criou os primeiros seres, dotou – os com uma
capacidade de vida tão elevadas, que sentiu dificuldade de toma-los e
como não queria destruí-los, sentiu a necessidades de criação de espécies
menos elevadas. Criando o Homem e a Mulher na face da Terra, chamou-os
“DEUS” disse:

20

Comerás de todas as frutas desse Jardim, menos do Fruto Proibido.
Tinha “DEUS” dado sabedoria e Livre Arbítrio as Espécies por “ELE”
criadas, não havendo uma verdadeira predominância de Domadores e
Domados perante a Face da Terra.
Viviam os seres (Anjos) criados por “DEUS” antes do Homem e da Mulher,
um certo ciúmes daquelas pequeninas criaturas que o Criador vinha
dando uma certa atenção e ao mesmo tempo o discípulo de “DEUS” ao qual
foi lhe dado certo poderes , vivia na face da Terra e nos outros Planetas
imitando o Criador, esse Anjo chamado “LÚCIFER”. Sabia “DEUS” que esse
seu Filho estava por Divina força querendo ser considerado Deus e
tanto o mesmo fez que conseguiu que os dois seres mais frágil (Homem
e Mulher) desobedecesse ao Criador (mas, tudo já do plano de “DEUS”). Ao
desobedecer o Criador, ficou o Homem e a Mulher a mercê de si próprio e
das outras espécies criadas por “DEUS” (quer fosse Animais ou os próprios
Anjos). Sentindo LÚCIFER a fragilidade Humana, se rebelou contra “DEUS” e
solicitou o domínio desses seres, no que “DEUS” falou : “DOMINARAIS AS
TERRAS, MAS, NUNCA SERAIS RECONHECIDO COMO “DEUS”).

“CORRUPÇÃO DO GÊNERO HUMANO”
Vendo os Anjos (os primeiros Filhos de “DEUS”), que as espécies criadas
por “DEUS” tinham privilégios que julgavam serem melhores que os
dados a Eles, transformaram – se em Humanos e possuíram as Filhas e
Filhos dos Humanos, como também entre si (Praticando “SEXOS” )
gerando toda Raça Humana na Face da Terra.
Permitiu “DEUS” que os seus Filhos coabitassem entre si ,
contudo avisando as consequências desse ato aos seus primeiros filhos (os
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Anjos).
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E assim a Humanidade começou a si expandir, nasceram Seres Humanos
de todas Origens e Raças em vários locais da Terra.
Vendo “DEUS” o desrespeito que propagava entre seus Filhos e se
arrependendo da formação das Espécies criadas quer fosse Homens ou
Anjos, resolveu castiga-los a todos destruindo a ambos (inclusive os
próprios seres Selvagens).
Ao sentir que o Criador iria destruir a todos que o desobedeceu, veio a
“ELE” a LÚCIFER e solicitou a sua permanência no Sistema Universal, no
que “DEUS” concordou, porém tirando –lhe todos os poderes sobre
essas criaturas, deixando que seu potencial se elevasse somente até as
nuvens e que seus seguidores permaneceriam sob as Águas e Terras em
forma Invisível e que a face da Terra seria dos Seres Humanos e Animais.
E houve como “DEUS” determinou a destruição de muitos Humanos e
Animais através de um Dilúvio, ficando somente vivos os seres
determinados pelo CRIADOR. Após o Dilúvio os Anjos desobedientes,
voltaram as suas formas primitivas, mas em condições de vidas inferiores

“ VOLTA DO SER HUMANO AO PECADO “
As primeiras espécies desse novo Mundo, viveram em contato com
“DEUS” por muitos anos nasceram milhares de outras Espécies na face da
Terra os Anjos voltaram a desobedecer ao CRIADOR e povoaram a face da
Terra em relacionamento com os Humanos e entre si os Espíritos dos
mortos no Dilúvio voltaram a nascer em formas de Humanos e
muitos outros ficaram atormentando esses Humanos formando várias
famílias desobedientes a “DEUS”.
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E assim passaram vários séculos, várias Cidades foram formadas, lutas
em diversas áreas, surgiram verdadeiras Potências Humanas e foi
dada por “DEUS” as primeiras “LEIS” (TESTAMENTOS) a um povo que se
manteve mais firmes que outros (apesar da mesma origem Divina) chamados
depois de muitos anos de “JUDEUS”.

“ VINDA DE JESUS CRISTO “
Vendo “DEUS” a necessidades de sua participação entre os Seres
Humanos para servir de exemplo e sem contudo ter que novamente destruir
tudo de novo e sentindo ser os Seres Humanos um SER predominante com
condições de Educá-los, pois, os Espíritos vindo deles ou não eram um dos
agentes causadores de vários males, resolveu participar diretamente da

VIDA TERRESTRE, dando também condições ao Ser Humano de adorar a si
próprio já que os mesmos mantinham a ideia fixa de adoração as coisas
vistas a olho nu e poucos eram os que tinham a Crença em um só DEUS.
E veio “JESUS CRISTO” nascido de uma Mulher (Judia , chamada Maria),
mas, sexuada por “DEUS” ( o Espírito “CRIADOR” que ninguém ver ),
vindo Jesus fortalecer as LEIS (Mandamentos) e dar confiança aos Seres
Humanos e Anjos a viverem em Paz e ter confiança em um Mundo melhor
sem contudo se desfazer desse em que vivem.
Havendo o agrupamento de várias Crenças com a Morte de JESUS
CRISTO, ficando mais forte ainda a participação de “DEUS” em contato
com os Humanos, os Anjos e todas as Espécies Universais.
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“LÚCIFEROSANTO“
Lúcifer ou Lúcifer Calaritano (em italiano San Lucifero), foi bispo de Cagliari
na Sardenha e é um santo cristão conhecido, sobretudo, pela sua oposição ao
arianismo.
Sua festa , no calendário da Igreja Católica Apostólica e Romana é dia
20 de maio. Uma capela na Catedral de Caligliari é dedicada a São Lúcifer
(talvez a única no mundo). Maria Josefina Luísa de Savoia, rainha consorte,
esposa de Luís XVIII da França está enterrada lá.
No Concílio de Milão em 354 defendeu Atanásio de Alexandria e se
opôs a arianos poderosos, que o fez o imperador Constâncio II,
simpatizante dos arianos, confina-lo por três dias no palácio. Durante seu
confinamento, Lúcifer debateu tão veementemente com o imperador
que ele (Lúcifer) acabou por ser banido, juntamente com Eusébio de
Vercelli e Dionísio de Milão, primeiro para a Palestina e depois, para Tebas,
no Egito. No exílio escreveu duras cartas ao imperador, que o pôs sob o risco
de martírio.
Após a morte de Constâncio II e a ascensão de Juliano, o Apóstata, Lúcifer
foi solto em 362. Entretanto não se reconciliaria com antigos arianos ou
quem tivesse tido contato com eles. Ele (Lúcifer) se opôs ao bispo Melécio de
Antioquia, que passou a aceitar o credo de Nicéia (e por isso foi deposto
pelos arianos). Embora Melécio tivesse o apoio de muitos proponentes
da teologia de Niceia em Antioquia, Lúcifer apoiou o partido Eustatiano,
que tinha se mantido firme no credo de Nicéia, e prolongou assim o cisma
entre os melecianos e os eustatianos ao consagrar, sem licença previa, um
certo Paulino como bispo. Feito isso, ele retornou a Cagliari onde, de acordo
com Jerônimo (em De Viris lllustribus – cap.95 ), ele (Lúcifer) morreu em
370 dC.

25

Nos dar uma pista disso os escritos de Santo Ambrosio, Santo
Agostinho e São Jerônimo, que referem – se a seus seguidores como
luciferianos, uma divisão que surgiu no início do século V. São Jerônimo
em seu “ALTERCATIO LUCIFERIANI ET ORTHODOXI” (Alteração entre
Luciferianos e Ortodoxos) demostra quase tudo que se sabe sobre Lúcifer e
suas ideias, inclui-se entre os principais escritos de bispo Lúcifer : “NON
CONVENIENDO CUM HAERETICIS”, DE REGIBUS APOSTATICIS, e DE SÃO
ATANASIO.
OBSEVAÇÃO: Após a morte de São Lúcifer, os Luciferianos foram
liderados pelo seu discípulo principal, São Gregorio de Elvira.

“ OBRAS DO SANTO LÚCIFER “
Os escritos do Bispo Lúcifer de Caghari que chegaram até nós, todos do
período em que esteve exilado, são direcionados contra o Arianismo e contra
a reconciliação coma heresia.
Suas obras são escritas na forma de discursos diretamente para o
Imperador Constâncio II e repetidamente chama o Imperador pela
segunda pessoa. Seus principais escritos são : “ Moriundum esse pro
Dei filio ( “ É necessário morrer para o Filho de Deus “ ), “ De non
conveniendo cum haereticis “ ( Sobre não conviver com os heréticos
“ ), “ De regibus apostacis” ( “ Sobre reis apóstatas” ) “De non parcendo in
Deum delinquentibus” ( “Sobre não perdoar aqueles que transgrediram
contra Deus” ) e dois livros sobre “ Quia absentem nemo debet iudicare nec
damnare, sive De Athanasio “ ( “ Que ninguém deve ser julgado ou
condenado enquanto ausente, ou sobre Atanásio “ ). Seus textos citam
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extensivamente a Bíblia e por isso são fontes muito úteis para a Vetus Latina.
Também sobreviveram duas cartas que são supostamente correspondências
entre Lúcifer e o secretário do imperador, Florêncio, sobre o tema de
algumas obras inflamatórias que o Bispo Lúcifer havia mandado para o
imperador Constâncio II.

“ VENERAÇÃO AO SANTO LÚCIFER “
A igreja de Cagliari celebrou a festa de São Lúcifer em 20 de maio.
Dois arcebispos da Sardenha escreveram contra e á favor da
santidade de Lúcifer. A congregação da Inquisição impôs silêncio em
ambas as partes e decretou que a veneração de Lúcifer deveria permanecer
como estava. Os Bolandista defenderam este decreto da congregação
alegando que o Lúcifer em questão não era o autor do cisma, mas outro
que teria sofrido martírio na perseguição dos vândalos.
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“ O NOME ( L Ú C I F E R ) “

Seu nome demostra que “ L Ú C I F E R “ , não era, pelo menos no
século IV, apenas um sinônimo para “ S A T Ã “.
Todavia, com os movimentos a partir do século XIX houve certa confusão,
dando a entender que luciferianos ( diferente do sentido teológico que é
apresentado aqui ) fossem satanistas.
É de se observar que isso não faz com que seu “ C U L T O “ seja
suprimido ou sua canonização reavaliada. Muito embora ele não seja muito
citado para evitar mal – entendidos e escândalos.
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“REFLEXÕES

POÉTICAS“

“SOBRE“

“L ÚC I F ER X J E S U S C R I S T O“
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“HOMENAGENS“
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“ N O M E +++ B O N I T O D O U N I V E R S O “
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Não estou fazendo “APOLOGIA” a ninguém, mas não é que “DEUS”
(Universo) colocou o nome mais bonito do “UNIVERSO” no dito ou dita
cuja, pois dizem que os “ANJOS” tem dois sexos. Dizem que o dito
“ANJO(A)” é o “TERROR UNIVERSAL” !!!???. Será que não dar para
catequizar o fulano(a) já que tem o nome +++ BONITO INFINITAMENTE
FALADO ! Estando esse nome acima de todos nomes.
Os Religiosos vão a todos os lugares catequizar outros irmãos, catequiza o
fulano(a) ou tira o nome dele(a), pois não podemos perder um nome tão
“LINDO” e olha que de acordo as Leis Civis é proibido alguém se chamar “L Ú
C I F E R”.
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“ P O E S I A S”

17

LOUCURA

VOU PREGAR (FALAR)
DE “LÚCIFER”
COM TANTO “PODER”
QUE “CÉUS E TERRAS”
VÃO “ESTREMECER”

ESPIRITO SANTO
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LOUCURA

“JESUS“
“É O VERDADEIRO
LÚCIFER
MATERIAL
E
ESPIRITUAL”

ESPIRITO SANTO
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TRANSCENDENTAL
“SÃO LÚCIFER”

A Igreja Católica Apostólica e Romana tem história
E bota história nela, Santificou o Bispo Lúcifer
A nível de Santo Universal (um Deus Grego / Romano)
Para muitos desconhecido, mas colocado por vários
Como causador do Mal da Humanidade
Mas, mal informados do que está citado
Nas Bíblias Universais, cito as Judaicas
Uma das mais conhecidas citando que “DEUS É TUDO”
Não importando suas ações que venha a praticar
Sabiamente a Igreja Católica Apostólica e Romana
Não rejeitou e Santificou o “LÚCIFER” e a Santo da Igreja elevou
Muitos temem esse nome e desconhece esse fato aqui falado
Pois, o mesmo não é pregado abertamente aos seus fiéis
Além do nome “LÚCIFER” ter sido proibido por Leis Civis
Em ser colocado em qualquer “SER” vivente
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Então, vamos proclamar o “SANTO LÚCIFER”
Que também é denominado de “SENHOR”
Não se esquecendo que “JESUS CRISTO”
Também leva esse “LOUVOR”

ESPIRITO SANTO
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TRANSCENDENTAL
Amo “JESUS” ele é “LUCIFER” !
Amo Jesus!
Pois, Ele é Lúcifer, matou com palavras !
Sem nunca erguer uma Espada !
Pois, a palavra também mata, mas salva!
Salva das Drogas / Guerras !
Que é o próprio Universo !
Amo JESUS!
Pois, Ele é o Lúcifer, quem avisa amigo é !
Usufrua o Positivo, pois o negativo mata !
Antes do tempo o Senhor(a) qualquer !
Amo “JESUS”, pois Ele é “LÚCIFER” !
O Paraclito do Pai (Pai do UNIVERSO)!
Por isso Ele “JESUS” não é um qualquer!
Amo “JESUS”, pois Ele é “LÚCIFER”
Sei que nós seus “CAPETAS” queremos vida eterna !
Já que “JESUS o LÚCIFER” morreu e Ressuscitou !
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Praticando o Amor por mim, por ti, por nós!
Seus Discípulos nessa Imensidão que pertence a nós !
“OS LÚCIFER / SATANÁS / DEMÔNIOS / (e outros CAPETAS +++!)”

ESPIRITO SANTO

23

TRANSCENDENTAL

TR
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“LÚCIFER/DEMÔNIO/SATANÁS/BELZEBÚ ETC ETC ETC”
Estava sem fazer nada
E pensando mil e uma coisas
Até sobre esse assunto
Que era o prato cheio
Nos meios pensamentos!
Mim encontrei em Filosofia
Onde se fala a Verdade / Mentira
De maneira que tudo pode
Ser falso ou Verdadeiro!
Onde o “nobre companheiro”
Citado no Título da Poesia
Simplesmente ajudou a povoar
O Universo Inteiro!
E hoje em dia está difícil
Encontrar o tal (“ANJO DECAÍDO”)
Alguns dizem que até “JESUS CRISTO”
É o “VERDADEIRO”!
ESPIRITO SANTO
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TRANSCENDENTAL
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“universo / lúcifer / “MARIA” / jesus cristo”
O Universo é interessante se seguimos a história 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) cria(s)
Para transformar e criar novas sabedoria(s)!
Após fazer as primeiras vidas denominadas de Anjos
Pegou “LÚCIFER” para novas Hegemonias
Fazendo o mesmo se rebelar e junto a outros “ANJOS”
Fez criar a Dimensão Terrestres para fundar outras Dinastias!
Depois de muitos vendavais com dores e sofrimentos
Preparou uma linda jovem chamada de “MARIA”
Para conceber um Filho seu para se ter uma “HARMONIA”!
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 os responsáveis pela Paz e pela GUERRA (Universal)

27

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 “SABEDIRIAS”!

ESPIRITO SANTO
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LOUCURA

29

O “FILHO” de LUCIFER “JESUS CRISTO”
Lúcifer tem, teve e sempre terá muitos filhos
+++ o +++ famoso “FILHO” que dividiu o Mundo (Universo) em Épocas
É o famoso “JESUS CRISTO” o “FILHO DO HOMEM”
Que Filosofou e poetou ensinando várias coisas boas e más
Empolgando a todos tipos de “SER” Universal !
Apesar dos pesares esse Lúcifer deu e dar e sempre dará
Esperanças a todos Ser Universal!
Sem ter escrito nada, só através de palavras registradas
Pelos seus seguidores !
Vamos “ORAR E VIGIAR” e sempre “AMAR O PRóXIMO”
Como o famoso Filho de Lúcifer nos ensinou
Dando sua vida para nos ensinar
A viver usufruindo os bens Universais
Compartilhando com os Irmãos(as) a vivenciar !

ESPIRITO SANTO
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LOUCURA

31

“JESUS o satanás demônio lúcifer”
Satanás demônio lúcifer é o mesmo “JESUS”
Acredite se quiser !
Somos todos uma só família
Nessa Imensidão que não tem fim
Acredite se quiser !
Sendo o “AMOR” a solução
Dos meus dos seus dos nosso problemas
Acredite se quiser !
Fixo só o “UNIVERSO”
Que serve de morada para “JESUS”
“SATANÁS DEMÔNIO LÚCIFER”
Acredite se quiser !
“JESUS”
Foi o fim das anormalidades
De tanto surgimento de muitos Deuses qualquer
Acredite se quiser!
Agora sim, nós sabemos
Que ELE “JESUS” é o verdadeiro
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“SATANÁS” / “ DEMÔNIO” / o “LÚCIFER” !

ESPIRITO SANTO
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LOUCURAHUMORADA

34

“LÚCIFER“
Eu já fiz a minha escolha
Minha escolha é:
“LÚCIFER”
Cada um que faça a sua
E fique com quem quiser !
“LÚCIFER”
O injustiçado pela criação
Que anda bagunçando
Dizendo que é o irmão !
Deus tão procurado
Não passa de uma morada
Que fez “LÙCIFER”
Para tomar conta
De toda rapaziada e mulherada !

ESPIRITO SANTO
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TRANSCENDENTAL

36

“ adoradores de LUCIFER “
Segundo a Bíblia Judaica
E outros escritos pelo Universo
Mas, se baseando só no nosso caso
Esse “SER” Iluminado (Lúcifer) por ser
Uma das primeiras espécies criadas pelo Universo
Teve / tem / sempre terá uma grande responsabilidade
Pelo Progresso Universal, quer queiram quer não
Pois, suas Ramificações (Filhos e Filhas)
De todos tipos e origem se Ramificaram
No Universo em diversas formas e Harmonia
Por isso não devemos nos prejudicar
E sair condenando o que quer que seja
Pois, poderemos estar nos condenando
No passado / presente e futuro
Distorcendo os fatos Universais
Provocando verdadeiras desarmonias
Devemos sim “ORAR E VIGIAR”
Para não provocar desunião entre irmãos(as)
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Seja qual seja sua criação Universal
Já que, tudo indica que nossa “ORIGEM”
Também vem desse “SER TRANSCENDENTAL”!

ESPIRITO SANTO
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REFLEXÕESDIVERSAS
UNIVERSAIS
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TRANSCENDENTAIS

Universo o “LOUCO”
O Universo (Deus) é esquisito
Nos condena em “EVA e ADÃO”
Dois seres ingênuos e sem malícia
Que foram criados juntos a “ANJOS”
Com conhecimento do bem e do mal
(mesmo sem existir o Bem ou Mal)
Depois nos salva em Jesus Cristo
Deixando o pau rolar (porrada mesmo)
(como deixou antes)
Podendo consertar os nossos erros
(para muitos) dali em diante
Mas, voltou a enlouquecer
Dizendo que ia ali e depois voltar
(dando continuidade a matança)
Deixando esperança de um viver na perseverança

40

Terminando tod”

os

“LOUCOS” como citou “PAULO
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TRANCENDENTAL
“preciso falar de DEUS”

Mim envolveram
Mim envolvi
Fui ofendido, ofendi
E hoje estou aqui Senhor, falando de Ti
Mim protegeu! Ti protegi
Hoje entrego a Ti Senhor
A sabedoria saída de mim
Porém criada por Ti
Amar a Deus sobre todas as coisas
Um dia disseste isto aqui !
Mas, como não amar primeiro as coisas
Saídas de dentro de Ti ?!
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A M OR

O amor !
É como uma criança
Existem várias fases para se cultivar
Se o verdadeiro amor é Deus
Por que nós Humanos não imitá-lo ?
O amor !
Quando domina o Coração
E a Cabeça do Ser Humano
Temos então a certeza da presença de Deus !
O amor !
Tem as mesmas quantidades de letras
Do nome “DEUS”
Coincidência ou não, cultive-os !

ESPIRITO SANTO
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A M OR

A beleza de “DEUS”
Não está na Imensidão
“INFINITO”
E sim nas partículas
Consideradas Seres
“VIDAS”
Existentes dentro
Do mesmo !
Não importando que tipo
De Seres (Vidas)
“SEJAM”

ESPIRITO SANTO
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AMOR

“o AMOR é uma palavra com sabor
Mas, AMARGA com FEL
Ao sai da BOCA sem LOUVOR”
“ORE E VIGIE Infinitamente
Seus sentimentos e ações
Ao lidar com o AMOR
Para educar suas EMOÇÕES”
“o AMOR verdadeiro 100% não existe
Nem mesmo do CRIADOR(A) (como queiram)
Pois, o Universo não tem opção
A não seu sua regressão
Por isso vive a ensinar suas crias
Que o verdadeiro AMOR
É cuidar e cuidar-se
Seja quem for a Irmã ou o Irmão”
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A M OR

O amor
É como uma Flor
Mesmo perfumada e linda
Tem seus Espinhos !
Se você encontrou um “AMOR”
Conserve com carinho
“ORE E VIGIE”
Para não desfazer do seu ninho !

ESPIRITO SANTO
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PALAVRA

A PALAVRA +++ FORTE
QUE EXISTE...
É O NOSSO CORPO!
CUIDE BEM DELE
SENÃO “ELE” NÃO
“RESISTE”

ESPIRITO

SANTO
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O R A I E VIGIAI

ORAI E VIGIAI
E SEMPRE AGRADECENDO
MESMO NÃO CRENDO
E NUNCA SE ESQUECENDO
QUE SOMOS NADA X NADA
NESSA IMENSIDÃO
DE “SER E NÃO SER”

ESPIRITO SANTO
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ORAIEVIGIAI

ORAI E VIGIAI
NÃO PRECISA ORAR O ROSÁRIO
NEM TÃO POUCO RALAR OS JOELHOS
PAGAR PROMESSAS NEM PENSAR
LEMBRAR SEMPRE QUE A MELHOR...
“PENITÊNCIA É A PACIÊNCIA”
E SE QUISER “ORAR” BASTA DIZER
“PAZ E BEM”
E NUNCA ESQUECER QUE A...
“TEMPO PARA TUDO”
ENTÃO: “ORAI E VIGIAI”

ESPIRITO SANTO

50

T O R R E DE B A B E L

A PRIMEIRA
“ESPAÇONAVE”
FOI A...
“TORRE DE BABEL”
HOJE A GENTE...
“VOA”
HOJE A GENTE...
“SOA”
E NÃO CHEGA...
“LÁ NO CÉU”

ESPIRITO SANTO
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NATUREZA

A “NATUREZA”
É DESTRUIDA
POR OUTRA NATUREZA
QUE NÃO TEM PENA
DA SUA NATUREZA
“CRIADORA”

ESPIRITO SANTO
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Quem é “D E U S”

“DEUS É A MORADA”
E “NÓS” SOMOS AS “UNIDADES”
AGORA É “ORAR E VIGIAR”
QUE É A MESMA COISA DE SE CUIDAR
PARA CONSEGUIR +++ TEMPO FICAR
SEM SE “TRANSFORMAR” (MORTE)
PRINCIPALMENTE SE O TIPO DE VIDA QUE FOR
SEJA TÃO GOSTOSA PARA CURTIR E RELAXAR !

ESPIRITO SANTO
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JE S U S

JESUS
É o progresso!
JESUS
É atualidade!
JESUS
É felicidade!
JESUS
É caridade!
JESUS
É afinidade!
JESUS
Se for regresso
“É PARA MATAR SAUDADES”

ESPIRITO SANTO
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LUGAR / ENCONTRAR / PAZ

“SE QUERES AQUIETAR
ESCOLHA UM LUGAR
(MESMO NA MULTIDÃO)
E SE RECOLHA A SOLIDÃO
DO SEU “EU”
A “ORAR E VIGIAR”
COM OU SEM AGRESSÃO
(NA SUA ORAÇÃO)
POIS, ATÉ UM INSETO
(POR PEQUENINO QUE SEJA)
PODE LHE TIRAR A PAZ NESSA...
(IMENSIDÃO)”

ESPIRITO SANTO
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CÉU / COMEÇO / FIM

O NOSSO CÉU
COMEÇA EM CADA PASSO...
QUE SE DAR !
E VAI TERMINANDO
AO PASSO COMPLETAR !
E NUNCA TEM FIM
MESMO SE OS PASSOS PARAR !

ESPIRITO SANTO
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“DEUS” (Falar / Acreditar)

“DEUS”
Gosto de falar e não acreditar
Pois, se não acreditar
Não tenho de inocentar
Quem criou a “VIDA” e a “MORTE”
Nos deixando a “SORTE”
De penar nessa “ESCURIDÃO”
Acusando uma ao outro
Dessa devassidão que reina na Imensidão!
Se acreditar tenho de falar
Que criou ao léu ao qual tiro meu chapéu
Pois, precisa de ajuda das suas criações
Para organizar essa confusão
Senão tudo vai para o “BELELÉU”!

ESPIRITO SANTO
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Meu “DEUS” (verdadeiro)

Meu “DEUS” verdadeiro é o “ESPAÇO VAZIO”
Independente de “COR” , as vidas “SERES” dentro do mesmo
São todas iguais, não importanto o tipo de “SER” que seja !
Do ser mais insignificante (para alguns)
Ao ser mais importante (idem)
Seja que seja (todos tem o mesmo valor)!
Agora só resta “ORAR E VIGIAR”
Como os seres EDUCADORES mandam
TRABALHAR E ESTUDAR (um dos dois “SÃO OS DOIS”)
E vale salientar que “ORAR E VIGIAR”
Não passa simplesmente de “ESTUDAR E TRABALHAR”
E cuidar cuidando de si e do próximo !

ESPIRITO SANTO
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“o FIM é o COMEÇO” (Bíblico)!

Toda vez que termina algo
Algo começa outra vez!
Pois, todo Fim é o Começo de algo
Por isso tente sempre outra vez !
Não tire sua vida por nada
Nem tão pouco a vida de alguém!
Quando se alimentar do seja o que for
Ore e agradeça pela alimentação!
Já que houve o fim de uma vida
Para salvar outra vida também!
“ORE E VIGIE” seus atos
Sempre e Infinitamente nesse vai e vem!
Nunca se esqueça que: “O FIM É O COMEÇO”
Nessa Imensidão...
Mesmo com Barreiras Irmãos(as) !
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JESUS C R I S T O

O Cristo materialmente falado já existiu
Passou por nós a séculos passados
Morreu Crucificado por erros e pecados
Não por “ELE” cometidos
Foi bom, Ressuscitou Mortos, amando a todos
Sem distinção de Cor, Raça, Posição Social ou Religião
O Cristo Materialmente falado
Foi Crucificado pelos erros não por “ELE” cometidos
E sim por Homens ambiciosos por posições Sociais
Separação de Epiderme visto a olho nu
Ou muitas vezes camuflado
O Cristo Existiu! Existe! Existirá sempre!
Basta olharmos para o Céu
Para nós mesmos e perguntar:
Meus Deus! Qual a finalidade da nossa existência ?
“AMAI – VOS UNS AOS OUTROS”!
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Foi o que “CRISTO” nos falou a milhares de séculos atrás
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“ AMAI – VOS UNS AOS OUTROS, COMO ELE NOS AMOU”!

PAZ E BEM
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F É E RAZÃO

FÉ E RAZÃO...
É A SOLUÇÃO
DE VIVER BEM
ESSA IMAGINAÇÃO
DE ESTAR NO CÉU
E DIZER QUE NÃO!

PAZ E BEM

63

64

REFERÊNCIAS

1 – B I B L I A S J U D A I C A S (Primeiro e segundo Testamento)

2 – CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA (Edição Típica Vaticana)

3 – “LÚCIFER OF CAGLIARI” na edição de 1913 da Catholic Encycyclopedia
(em inglês), uma
publicação agora em domínio público (
wikipedia.org/wiki/lucifer “bispo”).
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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.
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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
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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.
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”
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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
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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
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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!
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)
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Sua principal função!
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...
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“É A PRÓPRIA CRIAÇÃO”
És humilde até na sua Regressão!
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!
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Dizem que Deus é Amor...
Mas, quem não reparou que temos tão pertinho de
nós o Amor Criação!
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”
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ESPIRITO SANTO

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!
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Provou para todos desde aquela época
Que estava endiabrada e muito retada
Pegou pelas orelhas, parecendo uma pentelha
E o mesmo protestando dizendo...
“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
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Ser espetado noite e dia!
Até o Demônio Maria se compadecer e...
“TI SALVAR UM DIA”

ESPIRITO SANTO
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”
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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!
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E nunca mais a esqueceu!

ESPIRTO SANTO

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
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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!
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)
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Para cultivarem as suas...
“SABEDORIAS”

ESPIRITO SANTO

VERDADEIRA TRINDADE SANTA
São...
“JESUS / MARIA / JOSÉ”
Pensamento Ateu
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!
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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”
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Em nome da “MÃE”
Em nome do “ESPIRITO SANTO”
“AMÉM”

ESPIRITO SANTO

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!
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Muitas vezes até doenças traz para a parceira de
outro lugar!

ESPIRITO SANTO

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)
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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”
Olhem bem para esse “SER” Feminino
E veja se o Universo na sua Imensidão não si
reduziu a esse...
“SER INFERNAL”

ESPIRITO SANTO
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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
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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!
Principalmente os que estão em agonia!
Amo Maria ela é uma Deusa!
“DEUS SALVE A VIRGEM SANTÍSSIMA, TUA
/ MINHA / NOSSA MÃE MARIA”

ESPIRITO SANTO
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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!
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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

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!
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R ezemos juntos pelo Universo, nossa Morada!

ESPIRITO SANTO

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!
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A mor não tem casa nem País, pois mora em Ti!

ESPIRITO SANTO

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!
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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!
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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!
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A migos sempre seja em Jesus Coração!

ESPIRITO SANTO

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!
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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!
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T em a Filosofia ao seu controle!
A mém! Parabéns a bela e meiga, Carlotinha!

ESPIRITO SANTO

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!
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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!

112

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?
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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

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!
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H ábil seja sempre com ajuda de Deus!
A miga, Ti Amamos seus Pais e irmão seu!

ESPIRITO SANTO

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...
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“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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“O ANTICRISTO”

É O PRÓPRIO...

“JESUS CRISTO”

“SANTO, PROMOÇÃO DO CAPETA”
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INTRODUÇÃO
Sei que existem vários escritos sobre esse assunto,
não li nenhum livro sobre o mesmo só pesquisei no
Google sobre o significado da Palavra Anticristo. A
narrativa desse livro é só sobre a minha experiência
vivida na leitura de algumas Bíblias e outro livros
sobre a criação (surgimento) do Universo e suas
respectivas vidas, feita por mim no Curso
Científico para realização de um trabalho sobre a
nossa origem.
Na minha lida nos respectivos livros, gostei da
narrativa Bíblica Judaica, apesar de não concordar
com os ensinamentos da(s) mesma(s).
Vale salientar que as Bíblias Judaicas se
ramificaram em várias outras Bíblias, cito as mais
conhecidas...
1 – CORÃO
2 – BIBLIA DO CANDOMBLÉ
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3 – EVANGELHO... (ESPÍRITA KARTECISTA)
4 – ETC
Tendo as mesmas erradamente serem chamadas
de Bíblias Católicas e Protestantes etc
Além de terem no decorrer do tempo, várias
influências de outras civilizações (vinda ou não da
origem Judaica), pois nas minhas lidas na referida
Bíblia constatei que as civilizações tiveram suas
origens de Anjos (os primeiros filhos do Universo).
Que existiram e existem até os tempos de hoje de
várias cores e conhecimentos, existindo dai as
nossas diversificações de cores materiais.
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JESUS CRISTO 100% MAU! 100% BEM!

Não vou ficar citando esse ou aquele versículo
ou capítulo Bíblico da Bíblia Judaica onde é citado
a existência de um Salvador de um Povo que ele
próprio (povo), não acredita até os tempos de hoje.
Esperando a vinda do mesmo em pleno século XXI
do histórico nascimento de vários Jesus,
culminando na referência do conhecido de toda
Humanidade (Jesus Cristo) que dividiu o Mundo no
Ante e Depois dele e quiçá o próprio Universo.
Todos sabem que o mesmo não escreveu nadica
de nada ficando á critério dos seus seguidores (quer
fossem Discípulos ou não) até o tempo atual
transmitir de diversas formas as suas palavras.
Sabemos como é difícil uma palavra não ter vários
significados passando de cabeça em cabeça sem
contar a trágica matança que ocorreu e ocorre na
transmissão das mesma, hoje em dia com pouca
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importância e não levadas em ponta de faca (Ditado
Popular) até pelos mais fiel seguidor.
Como Filho de Deus (Universo para mim),
deveria Jesus Cristo ter resolvido de uma vez seu
ou nosso problema logo naquela época sem muita
sangria que ocorreu e ocorre pouco (atualmente)
dando a entender que realmente o Universo é um
verdadeiro Sanguinário e faz experiências (até os
dias de hoje) com suas crias, inventando um tal de
Livre Arbítrio que de livres essas crias não tem
nada, precisando sempre orar e vigiar mesmo se a
situação não precisar. Sim: “ORAR E VIGIAR”
que é a mesma coisa de “CUIDAR E SI CUIDAR”
a deixar de falar mal das nossas Origens que são os
nomes acusados por Jesus Cristo, não passando de
seus parentes e perceber que estamos dentro de
uma espécie de vida a qual é o verdadeiro tão
sonhado “DEUS” que cria vidas aleatoriamente
uma com mais poder do que outra e pedir
(REALMENTE) pedir “DISCERNIMENTO” e ter
paciência um para com o outro e vale salientar que
só teremos isso (SÓMENTE) se esse “SER” que
estamos vivendo no seu Interior quiser!
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JESUS E OS FILOSOFOS

Jesus como tudo em si é de tudo um pouco ou
muito!
Em relação á Filosofia é também um grande
Filosofo e de excelente qualidade. Vale salientar
que tudo indica que dos 12 anos aos 30 anos teve
uma educação e conhecimento de várias Filosofias
da época por isso seus ensinamentos se confundem
com os ensinamentos dos Antigos e Novos
Filósofos sem contar que o mesmo (Jesus) está
contido em todas as áreas de conhecimentos
existentes ou venham a existir.
No que diz respeito á Filosofia sua morte
mesmo de maneira diferente se combina com a
morte do Filósofo Sócrates, os dois foram traídos e
praticamente se deixaram matar. Só que Jesus teve
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um procedente trágico na sua despedida do
lançamento da Santa Ceia poderia ter evitado a
morte de um Discípulo o que não o fez e friamente
incentivou á praticar o Ato covarde, sem contar que
a Santa Ceia tem a mesma coincidência do
Banquete de Platão. Sendo que na Santa Ceia falase do Amor “ÀGAPE” (sendo esse amor o próprio
Universo) e no Banquete de Platão fala-se de todos
os amores principalmente o Amor “ÉROS” (que
abrange mais o amor Carnal).
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“DEUS ESTÁ MORTO”
(O que Nietzsche queria dizer com isso...)
Pensamento polêmico e sempre atual!
Minha opinião:
- Filósofo Nietzsche acertou em cheio (se somente
se...), colocarmos que “DEUS” representa a
primeira “VIDA” e que sem vida é um “SER
MORTO”. Já que o que dar movimento a
existência do referido Deus são as vidas!
CONCLUSÃO:
“DEUS É UM SER MORTO SEM VIDAS
(MESMO SENDO VIDA)”
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“SANTO, PROMOÇÃO DO CAPETA”
(O QUE É SER SANTO)

Devemos analisar friamente os nossos
ancestrais, quando vamos falar discordando ou não
das suas atitudes no passado, pois logico e evidente
que no futuro tudo fica mais fácil ou difícil no que
vai depender das nossas ações pratica dos no
presente que foi praticadas no passado para o futuro
distante ou não!
No que diz respeito a(s) atitude(s) citadas
(segundo Discípulos) sobre Jesus Cristo é para ser
analisadas as referidas atitudes em relação á Época
de Bárbaros (apesar do local das andanças de Jesus
serem mais civilizadas da época), precisava de um
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choque de atitudes ocorridas e narradas que os
nossos Ancestrais dizem serem do citado Jesus!
Mais hoje em dia sabemos que para ser Santo,
não havia e não há necessidades de tanto exagero,
pois Santo não é nada mais ou nada menos de
pessoa masculina ou feminina praticar suas
obrigações normais, já que fora disso é exagero e
perversidade de um para com outro.
Fato interessante é que as “TERRAS” foram
povoadas pelos Anjos desobedientes a Deus
junto com os humanos criados pelo próprio
Deus e a vinda de Jesus Cristo teve sua principal
ação de trazer esses Anjos (agora Humanos) de
volta ao convívio Social com o próprio Deus
na figura de “DEUS HUMANO”, ficando tudo
no mesmo plano de ação e atitudes ou seja:
“NINGUÉM É SUPERIOR A NINGUÉM, POIS
DE CRIADOS A CRIADOR TODOS SÃO
PECADOR”
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VELHICE E A CRIANÇA

Numa passagem bíblica as crianças são
impedidas de
com Jesus pelos Discípulos,
percebendo a ação dos mesmos, Jesus mais que
depressa falou:
- “DEIXAI VIM A MIM AS CRIANÇAS, POIS
DELAS É O REINO DOS CÉUS”
- Como vemos isso é uma Filosofia de vida a
ensinar a qualquer um, pois na velhice o adulto não
deve se tornar uma ranzinza e mau humorado com
a vida, cabendo os mais jovens também dar todo
atenção aos mesmo, já que todos nós somos uma
criança crescida a prova é os maus tratos que
fazemos conosco e com a Mãe Natureza

127

provocando todo tipo de destruição a mesma com
Guerras e Poluições (vale salientar que nós usamos
os ensinamentos bíblicos para provocar muitas
dessas destruições).

DE ONDE VINHEMOS?

Se Jesus Cristo tivesse vindo a Terra para levar
esse ou aquele ser, logicamente isso teria
acontecido desde aquela época, já que era esperado
para isso. Vemos hoje em dia com mais
tranquilidade que o motivo do seu nascimento
foi somente para educar as crias Universais de
vários tipos e mostrou diretamente que nascemos
do espaço vazio independente de cor e substâncias
e tudo não passa de uma experiência de vida do
próprio Universo (Infinito) consigo próprio.
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BATISMO DE JESUS

Foi é e sempre será uma polémica as maiorias
dos ensinamentos de Jesus Cristo (descrita por seus
seguidores), uma delas é o Batismo.
Sabemos ou melhor “EU” afirmo que nós já
nascemos batizado pelo Universo (nosso Criador),
pois o nascimento de uma vida (seja qual tipo que
for) já está consagrada ao Universo, bastando
somente a Educação das mesmas e sua conservação
maior tempo possível na vida nascida. Logo o
Batismo de Jesus Cristo ou outro ser qualquer e
qual seja o tipo dos Batismos não passa de uma
Socialização do ser (individualmente ou coletivo).
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Logo como uma apresentação no nosso social é
bom e muito bonito vale salientar que isso é a
mesma coisa para o Casamento e outros tipos de
comemorações sociais (não passa de coisas nossa).

TRINDADE SANTA

Foi uma grosseria sem tamanho a não colocação
da Mãe na Trindade Santa, já que no Batismos de
João não se tinha uma predominância da Mãe no
conceito Humano por falta de Educação masculina,
causando isso e muita coisas mais na perseguição
as mulheres, essas Mulheres que se aproxima muita
mais do Universo, pois dar a cria e o alimento ao
ser em desenvolvimento (ao Próprio Masculino),
deveria desde tempo passado se ter colocado o
nome da mesma (MÃE) na Trindade Santo, já que
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onde existe Deus existe Deusa (Onde existe Pai
logicamente dentro da Razão existirá a “MÃE”).
Ficando em vez de Trindade Santa:
“QUARTETO SANTO”

PRIMEIRO MILAGRE (água em vinho)

Foi de extrema infelicidade a atitude de Jesus
Cristo com a participação do Pai e da Mãe (Maria)
em transformar a água em vinho, pois incentivou
o uso do álcool (mesmo das frutas), dando motivo
para muitos se embebedarem e o colocar em
situação difícil.
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Vale saliente que seria um milagre mais
vantajoso e com o mesmo sentido, se ao chegarem
ao casamento tivessem transformado o vinho em
água e proibido o uso de bebida com álcool, não
dando asa aos maus intencionados.

JULGAMENTO DE JESUS CRISTO

Ficou difícil ou praticamente impossível Jesus
Cristo fazer um julgamento dos seus irmãos quer
seja Humano ou não sem julgar a si próprio, pois
ao saber que...
(DE CRIADOS A CRIADOR TODOS SÃO
PECADOR)
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Será o Universo se julgando a si próprio seus
defeitos, não escapando nem o próprio Jesus Cristo
que sendo seu Filho Deus Humano, cometeu
diversos deslize e muitos graves se igualando aos
acusados por Ele em seus ensinamentos (dito pelos
Discípulos).
Teremos de continuar (Infinitamente) esse
processo de ir e vir (Morte ou Transformação) ou
dar a todos o direito de viver eternamente.
CONCLUSÃO:
Segundo a história bíblica Judaica, muitos Anjos
se desligaram de Deus (se é que Pode!) e veio
povoar as Terras (principalmente esse onde vivem
os seres chamados de Humanos),
esses
Humanos são as seguências desses Anjos chamados
vulgarmente de Satanás / Lúcifer / Demônios /
Belzebu e muitos outros nomes e não tem de forma
nenhuma união entre si (e olha que o próprio Jesus
Cristo pregou que houvesse união entre os
mesmos, não importando suas formas). Todos
querem mandar uns nos outros, causando Guerras e
muitas destruições nos Planêtas e quiça no
Universo, dai dando origem as Leis de Deus sobre
os mesmos, não havendo uma obediência 100% .
Sendo o principal motivo no nascimento de Jesus
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Cristo com o simples motivo de Educá-los, como
muitos outros educadores que existiu e existem e
sempre existirá no Universo.
FINAL :
Devemos sim , continuar a Orar e Vigiar, que é
a mesma coisa de Cuidar e si Cuidar, zelando por
essa Terra Prometida que serve de Lar para muitas
vidas (de todo tipo), sabendo que a verdadeira
forma de Deus é Infinito (todas as vidas) e o
mesmo quer é nascer (seja que forma for) e
permanecer vivo por muito tempo onde viver!.
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CONTOS SOBRE JESUS CRISTO

ESTE É MEU MUNDO (JESUS CRISTO)

Vinha o Pedro praguejando, puto da vida,
dizendo coisas do arco da velha. De repente
aparece, não se sabe de onde, aquele jovem, vestido
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como qualquer jovem da época e interrompe o
Pedro dizendo:
- Ei, filho! Por que esta cara tão feia,
reclamando da vida desse jeito?
Pedro fica meio espantado e tremendo de medo
com aquela aparição, pois no sistema em que vivia,
coisas que acabavam de sair da sua boca era cadeia
da grossa. Aquela altura dos acontecimentos, jurava
Pedro que o lugar estava com público a milhões de
quilômetros de distâncias.
Passando o susto, fala Pedro, após se certificar
que o jovem ao seu lado não tinha nada de cana
para ele.
- Olha, meu amigo, veja se eu não estou com a
razão? Na empresa em que trabalho, como em
tantas outras ou outros setores, há sempre lutas de
diferenças absurdas referentes a salários. Será
possível que todos não possam ganhar igual ou ter
uma diferença mínima de um para o outro? Será
que o homem tem sempre que distinguir a
inteligência e procurar meios de beneficiar – se da
falta dessa em outro? Mesmo que a falta de
inteligência seja em decorrência de origem? Está
vendo logo, meu chapa, que este mundo está todo
errado? Poxa! Seja qual for o sistema, tem sempre
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uma classe privilegiada? Até parece que a
humanidade está entregue ás baratas?
Cala-se o Pedro e o jovem ouvinte olha-o bem
próximo e diz:
- Olha, amiguinho, eu sou o “CRISTO” e hoje
que vim consertar o mundo, mas isso depende de
vocês. Olha bem que vou mostra-lhe como a
humanidade deve ficar para não haver este e muitos
outros erros que existem. Caso tu concordes assim
será, se tu não concordares, assim continuará.
Fez com que Pedro adormecesse e o levou ao
novo mundo, Um mundo sem guerras, sem mortes,
ninguém se lembrava do passado, não havia
preocupação com o presente tampouco com o
futuro. Era como se fossem robôs, não havia alegria
para não haver tristeza; não havia riso para não
haver choro; não havia rico nem pobre; homens não
sabiam eram humanos; as mulheres também não
sabiam que eram mulheres; crianças não nasciam.
Mas também não morriam; ninguém se movia, era
como se fossem estátuas.
Pedro saiu à procura de alguém para conversar e
perguntar alguma coisa.

137

Tudo era silêncio, não se ouvia nem um ruído.
Pedro sentiu-se só e com medo, então começou a
gritar:
- Ei! Tem alguém aqui? Ei! Tem alguém aqui?
Mas, só ele recebeu a mensagem no cérebro,
pois percebeu que nem o ar existia as palavras eram
ditas de si para si.
Começou a soluçar e ajoelhou-se dizendo:
- Meu Deus! Eu estou maluco! Desse jeito quem
vai se lembrar de Cristo? Quem vai rezar por Ti?
Quem vai ser chamado de papai e de mamãe?
Quem vai chorar de alegria por ver seu filhinho
nascer, mesmo que outro, naquele momento, chore
de dor pela perca do seu pequenino que se foi?
Quem vai distinguir o mal do bem? Como Tu, oh
meu Deus, vais construir outro mundo se nesse os
homens não se procuram e não se entendem? Se é
através da morte material que Tu, meu deus,
constrói outra vida. E além de tudo, nós teus filhos
queremos nos redimir dessas nossas desobediências
e de termos matado tão covardemente Jesus Cristo?
Nesse momento aproxima-se de Pedro uma luz,
através da luz sente alguém tocar-lhe o ombro e
uma voz dizer-lhe.
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- Sabes agora o motivo de o mundo ser como é?
Pois. O mundo tem que ser de seres vivos. Vida é
sequência.
- E quando o Pedro ia falar soa-lhe ao ouvido:
- “Pedro...Pedro...Pedro...acorde, está no horário
de ir trabalhar”.
- “Êta preguiça do inferno”
Era a mulher dele que continuou dizendo:
- Dorme parecendo um cavalo e fica a noite toda
dizendo uma porção de besteiras, parecendo que
está maluco.
- Você precisa rezar, Pedro. Reza homem...
reza...

HISTÓRIA DE CRIANÇA (DEUS PIMENTA)

Era uma vez...
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Era uma vez não, pois era uma vez ainda não
tinha sido criado!
Era um lindo dia...
Era um lindo dia não, pois um lindo dia ainda
não tinha sido criado!
Mas, que Diacho, quando tudo isso foi então
criado?
Ninguém sabe, nem Deus Pimenta!
Deus Pimenta só sabe que criou tudo dentro de
si, sem tempo determinado!
Criou várias bolas, sem nome definidos!
Criou os Anjos, os Seres mais lindos!
Criou o Verde e todas as cores tão lindas que
nem Ele resistiu ao ver criado...
ÁGUAS / FOGO / TERRA / AR
Que em outras vidas mais simples veio a si
transformar!
Vindo a nascer em forma de Homem e Mulher,
até em Animais, Insetos e todo Ser, Deus Pimenta
veio a si desfazer!
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Tudo feito dele próprio, Deus Pimenta fez se
transformar. Vendo que tudo era bom, Deus
Pimenta criou Leis (Mandamentos) para suas
Pimentinhas obedecer e governar.
Mas, as Pimentinhas de tão traquina veio a errar
e fazer coisas feias que Deus Pimenta entristeceu
vendo as suas Pimentinhas na Morte si transformar,
uma matar a outra e a vida modificar.
Tendo Deus Pimenta em Pimentinha outra vez
veio ficar, nascendo em forma de “JESUS
PIMENTA”, para os erros das Pimentinhas
concertar.
Agora só erra se as Pimentinhas quiserem, pois
Jesus Pimenta está conosco a mandar as
Pimentinhas toda hora “ORAR E VIGIAR” e
sempre ajudar e si ajudar agradecendo por viver
dentro
de
“ DEUS PIMENTA ” a si
“TRANSFORMAR”.
“ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO DAS
PIMENTINHAS”
Tive fome, comi!
Tive sede, bebi!
Tive sono, dormi!
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Despertei, agradeço a Deus Pimenta, ainda estar
aqui!

Paz e bem

A ARCA NAVE
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Estou aborrecido. Do jeito que as coisas estão,
vou destruir tudo. Outra vez? (falou São Gabriel).
Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem,
(disse o Bom Jesus); Deus continuou:
- Assim não dá, animais morrendo de fome,
inclusive os próprios racionais, e continuam a se
preocupar com o espaço de cima, os problemas
deles estão lá, o que querem com o espaço de cá?
- vou mandar o mensageiro providenciar outra
Arca, só que desta vez será uma Arca nave, pois
vou tocar fogo em tudo.
- Quero um casal de todos os animais e dos
racionais, um casal de cada nacionalidade; como
existem várias Nações já pesquisando sobre o
assunto, vou escolher os americanos do norte, pois
sábios, protestam mais e o dólar vale mais (e
exclamou), Deus me livre desse tal real.
Desce o mensageiro e, nos Estados Unidos, com
o casal escolhido, começam a construção da Arca
nave, por incrível que pareça, sob crítica e risos
gerais. Pouco depois, começa a seleção dos animais
racionais. Os que deram problemas foram os
negros. Depois de várias reuniões, Deus decidiu
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que seriam negros africanos e que eles poderiam
desde já, relacionarem-se com os branquinhos, pois
(como sempre), se queixaram dos sofrimentos
causados pela cor de epiderme, cabelos de bolotas
etc. etc. etc.
Os portugueses, logo ao chegarem, exigiram que
se no espaço não tivesse Brasil para eles descobrir
e não cobrirem, não embarcaria. Foi quando
notaram a falta dos brasileiros na Arca nave (e olha
que Deus já estava com o dedo no botão vermelho).
Outra confusão , pois sem querer, o portuga disse:
- Faltou o diabo do brasileiro (fumaça por todos
os lados). Pois, nesse momento, o tal do diabo
passou a fazer parte da comitiva, é que Deus tinha
combinado com o dito cujo que não teria diabo
nessa viagem, como o tal do demo é esperto,
protestou e disse que só iria se alguém
pronunciasse o seu nome, no que Deus, por se
justo, concordou. Deus irritado falou:
- E brasileiro tem nacionalidade?
- Por acaso não temos eles aqui?
- Americanos, africanos, portugueses etc. etc.
etc. não são brasileiros?
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Pai perdoai-lhes , eles não sabem o que são (
disse
o Bom Jesus em defesa dos brasileiros).
E Deus com sua bondade, mandou o mensageiro
ao Brasil levar um casal do estado mais
desenvolvido – outra
confusão, pois foram
destacados os baianos como os mais capacitados.
Em segundo lugar, os cariocas. Com tumulto na
galeria.
- Queremos os baianos, pois são evoluídos num
país subdesenvolvido, trabalham pouco, curtem
mais e entendem do samba ao maracatu, tem todo
tipo de religiões. Os negros gritaram bem mais alto:
- Queremos
filhos.

os baianos, pois são os nossos

Deus decidiu pelos baianos e mandou o
mensageiro que chegando ao escolhido, diz:
- Meu jovem foste selecionado para um mundo
melhor. Este vai ser destruído (tinha o jovem as
virtudes, mas não protestava contra nada) –
Olhando para o mensageiro de Deus o bom
baianinho falou:
- Olha, amigo! Realmente venho recebendo
mensagem do fim do mundo, mas o problema é o
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seguinte: qualquer outro mundo que venha a existir
com raízes deste terá sempre os mesmos erros, e eu
estou muito satisfeito com este, além do mais, os
outros animais, mesmo os maus racionais, merecem
sempre uma nova oportunidade, e que eu ser salvo,
se milhares de seres serão destruídos? Deus bom e
justo, que tem o poder de destruir, por que não
ajuda a construir, aqui mesmo, um mundo melhor?
Ele sabe que destruição só traz poluição, mesmo
com evolução de conhecimentos. Olha o
mensageiro para o jovem e, quando ia partir, uma
mão o toca e diz:
- Tudo bem, meu rapaz. “Não haverá mais
destruição por mim, e sim, como sabes, pelos
próprios Animais Racionais – os seres humanos.”
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POESIAS SOBRE JESUS CRISTO

“DEUS“
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QUEM É DEUS? (GLOSA)

Deus é a morada!
Nós somos as Unidades Divinas!
Agora é Orar e Vigiar!
Que é a mesma coisa de cuidar e si cuidar!
Para conseguir mais tempo ficar...
Sem se transformar (morte)...
Principalmente se o tipo de vida que for...
Seja bom de curtir e relaxar!

ESPIRITO SANTO
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DADAÍSTA (HUMOR)

O Céu é azul, será água?
Não, o Céu é azul...
Porque Deus pintou!
Pintou com o galho...
Da figueira que Jesus amaldiçoou
E seca a figueira ficou!
Pois, Deus faz o que quiser...
Faz meleca sair do seu nariz
Se você não tomar cuidado, vai engolir!

ESPIRITO SANTO
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DEUS (LOUCURA)

Deus (gosto de falar)...
E não acreditar!
Pois, se não acreditar...
Não tenho de inocentar
Quem criou a vida e a morte
Nos, deixando á sorte...
De penar nessa Escuridão
Acusando um ao outro dessa devassidão
Que reina na Imensidão!
Se acreditar...
Tenho que falar...
Que criou ao léu!
Ao qual tiro meu chapéu
Pois, precisa de ajuda...
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Das suas criações
Para organizar essa confusão
Senão tudo vai para o beleléu!

ESPIRITO SANTO
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BELEZA DE DEUS (REFLEXÃO)

A beleza de Deus...
Não está na Imensidão (infinito)
E sim nas partículas...
Consideradas seres (vidas)...
Existente dentro do mesmo
Não importa que tipo...
De seres (vidas), sejam!

ESPIRITO SANTO
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QUEM EU SOU? (SURREALISTA)

A primeira coisa que criei, fui “EU”
A segunda coisa que criei, saiu de “MIM”
E tudo que se foi criando...
De “MIM” foi se gerando
Eu era uma Imensidão
Sozinho na solidão!
Hoje cheio de vidas estou
Nem sei se posso voltar a ser como antes?
E se sei não faço questão de voltar ao passado
Sem ter ninguém ao meu lado
E ser de novo um vazio solitário!
Dizem que sei de tudo...
Mas, nem sei de onde eu vim
Nem quanto tempo levei para mim descobrir
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Só sei que inteligentemente...
Reduzir tudo dentro de mim
E hoje as criaturas me procuram...
Sem saber que estou dentro delas e elas...
Dentro de mim!
Quem eu sou?...
“SOU O DEUS CRIADOR!”

ESPIRITO SANTO
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MEU DEUS VERDADEIRO
(TRANSCENDENTAL)

Meu Deus verdadeiro é o...
Espaço vazio
Independente de cor ou substâncias!
As vidas dentro do mesmo...
São todas iguais não importando...
Que tipo de ser seja!
Do ser mais insignificante
Ao ser mais importante
Seja qual seja, todos tem o mesmo valor!
Agora só resta Orar e Vigiar
Como os seres educadores mandam
Trabalhar e Estudar
E vale salientar que Orar e Vigiar...

155

Não passa simplesmente de cuidar e si cuidar!
ESPIRITO SANTO
JESUS CRISTO (SOCIAL)

O Cristo materialmente falado já existiu
Passou por nós a Séculos passados!
Foi bom, Ressuscitou mortos amando a todos
Sem distinção de cor, raça, posição social ou
religião!
O Cristo materialmente falado...
Foi crucificado pelos erros não por Ele cometidos
E sim por homens ambiciosos por posições sociais
Separação de epiderme visto a olho nu ou...
Muitas vezes camuflado!
O Cristo existiu! Existe! Existirá sempre!
Basta olharmos para o Céu...
Para nós mesmo e perguntar:
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Meu Deus! Qual a finalidade de nossa existência?
“MAI-VOS UNS AOS OUTROS”
Foi o que o Cristo nos falou amilhares de séculos
atrás...
“AMAI – VOS UNS AOS OUTROS, COMO ELE
NOS AMOU”

ESPIRITO SANTO
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TORRE DE BABEL (TRANCENDENTAL)

A primeira Espaçonave foi a...
“TORRE DE BABEL”
Hoje a gente voa...
Hoje a gente soa...
E não chega lá no...
“CÉU”

ESPIRITO SANTO
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QUER AJUDA? PEÇA A JESUS! (SOCIAL)

Se alguém me pedir ajuda...
Eu tenho para dar!
Muito carinho e...
Amor para te consolar!
Eu sou o Cristo o Consolador!
Eu sou o Cristo o teu Salvador!
Por você...
Eu morri na cruz para te salvar!
Agora estou aqui...
Só para te amar!

ESPIRITO SANTO
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FÉ E RAZÃO (SOCIAL)

Fé e razão...
É a solução...
De viver bem...
Essa Imaginação...
De estar no Céu...
E dizer que não!

ESPIRITO SANTO
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PRECISO FALAR DE DEUS
(TRANSCENDENTAL)

Mim envolveram...
Mim envolvi!
Fui ofendido, ofendi!
E hoje estou aqui Senhor, falando de Ti!
Mim protegeu! Ti protegi...
Hoje entrego a Ti Senhor...
A sabedoria saída de mim
Porém criada por Ti!
Amar a Deus sobre todas as coisas...
Um dia disseste isto aqui!
Mas, como não amar primeiro as coisas...
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Saídas de dentro de “TI”!

ESPIRITO SANTO
A PALAVRA (SOCIAL)

A palavra mais forte que existe...
É o nosso corpo!
Cuide bem dele senão...
Ele não...
“RESISTE”

ESPIRITO SANTO
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“ JESUS “ (SOCIAL)

Jesus é o Progresso!
Jesus é Atualidade!
Jesus é Felicidade!
Jesus é Amor!
Jesus é Caridade!
Jesus é Afinidade!
Jesus se for Regresso...
É para matar Saudades!

ESPIRITO SANTO
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OBRIGADO SENHOR (SOCIAL)

Senhor eu sou um pecador
E sempre tropeçando estou
Por isso venho te pedir...
Piedade, piedade de mim!
Um dia tu me criaste
Sem pecados e por amor
Mas, eu querendo ser como Tu...
Errei e morrendo estou
Piedade, piedade Senhor!
Veio como Salvador!
Através do Filho Redentor!
Agora sem pecados estou
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Obrigado Deus Amor!

ESPIRITO SANTO

DEUS SABE O QUE FAZ (REFLEXÃO)

Deus sabe o que faz!
Eu não sei o que faço!
Deus sabe o que “É”!
Eu não sei o que “SOU”!
Deus sabe onde o Mundo vai!
Eu não sei onde vou!
Mas, Deus precisa de mim...
Para me ensinar o que é o...
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“AMOR”

ESPIRITO SANTO

CÉU, COMEÇO E FIM (INFANTIS)

O nosso Céu...
Começa em cada passo...
Que se dar!
E vai terminando...
Ao passo completar!
E nunca tem fim...
Mesmo se os passos parar!
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Espirito santo

DEVEMOS OU NÃO FICAR COM JESUS?

Analisando friamente a nossa situação
Que precisamos de um apoio moral
Devemos sim, ficar com Jesus!
Em qualquer situação!
Pois, foi um ser igual a nós...
Mesmo com erros e acertos
É mais um dos nossos irmãos
Que deu a vida pelo social
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Para educar a todos sem separação!
Como já citei:
Teve erros e acertos
Mas, o Universo (Infinito)
É quem causa essa confusão
E nós não podemos com Ele
Pois, somos suas crias, com ou sem noção!
Só nos cabe...
“ORAR E VIGIAR”
Que é a mesma coisa de...
“CUIDAR E SI CUIDAR”
E ficar com...
“JESUS CRISTO”
Nosso Deus de coração!

ESPIRITO SANTO
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