UNIVERSO

TRANSCENDENTE
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REFLEXÃO

Os SERES UNIVERSAIS (alguns) querem TRANS –
CENDER o SER CRIADOR o “UNIVERSO” (Infinito),
esquecendo que simplesmente somos uma pe –
quena partícula do mesmo, mas fazer o que ?! Não
podemos esquecer que isso também faz parte dessa imensidão criadora de vidas de todos tipos dentro de si próprio(a).
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POESIAS

TRANSCENDENTAIS
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MENTE DO SER
Qual é a mente que não é doente?!
Se o próprio Criador tem a sua dor
Dor de criação mal criada
Que vive a dar trabalho
Muitas vezes inocentemente
Das malícias do Universo Criador
Que não tinha opção
A não ser si desfazer em vidas
Dentro de “SI” próprio
Muitas vezes cheias de problemas
As vezes sem solução!
Por isso depois de tantos vendavais
Após muitas transformações
(Morte) como é chamado
Veio diretamente em vida si transformar
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Dando esperança á mente de todo tipos
E as doenças cuidar!
Muitas mortes (Transformação) ainda houve
E sempre haverá
Até a sua volta
Quem viver verá!
Por enquanto temos de continuar
“ORANDO E VIGIANDO”
“TRABALHANDO E ESTUDANDO”
“SE DISTRAINDO SEM ABUSAR”
Para nossa mente...
“CURAR E EDUCAR”
Espirito Santo
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EUCARISTIA (amor e vida)
Em Adão e Eva a Eucaristia
Foi o fruto proibido
A árvore do bem e do mal
O despertar irracional
Veio á fome e o frio
Por motivo da desobediência e poder
Foi o querer ser Criador
Sendo a nossa dor e do Senhor
A expulsão do Paraíso
A comida do suor
O parto com muita dor
E a morte dos irmãos
Depois de muitos vendavais
O Senhor o perdão enviou
E seu Espírito Ele mandou
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Nascer em forma de amor
E Maria deu a Luz ao Criador
Que em forma Humana se transformou
Antes de para o Céu Ele voltar
Mandou alimentar – nos
Do seu Corpo e do seu sangue
Em forma de Pão e Vinho
Para dele sempre lembrar
Hoje a nossa Eucaristia
É somente alegria
O perdão nos foi dado
E fomos outra vez elevados!
Espirito Santo
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Jesus / JUDAS / Mito
“JUDAS”
Por uns simples trocados
Tornou – se um...
“MITO”
Junto a...
“JESUS CRISTO”
E o único erro que...
“JUDAS” executou
Foi si matar!
Pois, nenhum outro erro...
“ELE PRATICOU”
Espirito Santo
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UNIVERSO / PODER
O Universo é interessante
De Criador a criado
De criado a Criador
Não tem nada e tem tudo!
As vidas dentro de si
Vivem a se amar e agredir a si próprio
Não sabendo por quê?!
Não passa do Universo
Tentando descobrir de “SI” para “SI”
Uma maneira de evoluir dentro de “SI”
Sem deixar de existir em formas de vidas
Sejam elas que tipo for dentro de “SI”
Torcendo pelo “AMOR”
A sua Ramificação mais pacífica já criada
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Pelo Universo Criador

Sabem quem é “ELE”...
“JESUS CRISTO O SALVADOR”

Espirito Santo
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Acima do BEM e do MAL
O Universo criou...
“o BEM e o MAL”
Depois veio se desculpar em forma Racional!
Mesmo assim ainda disse coisa com coisa
Registrada pelos seus Discípulos
E seguidores do...
“DEUS MATERIAL”
Que se chama...
“JESUS CRISTO”
Estando acima do...
“BEM e do MAL”
Termino essa Poesia Transcendental
Citando a frase do Filósofo Nietzsche
Que diz o seguinte:
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(TUDO AQUILO QUE É FEITO POR “AMOR”, ESTA –
RÁ SEMPRE ALÉM DO BEM E DO MAL)
Por isso vamos...
“ORAR E VIGIAR”
Como nos mandou o tão badalado
De toda formas e sentidos
O famoso...
“JESUS CRISTO”
Não importando sua...
“CRENÇA”
Nem tão pouca a...
“RAZÃO”
Se cuide e cuide, sendo sempre um ser...
“RACIONAL”
Espirito Santo
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DESABAFO (de um) MORTAL
Pan / Javé / Odin / Zéus
Allah / Oxalá / Kairós / Chronos etc etc etc
Vamos lá “DEUSES”
Vamos todos cantar!
Pois vocês são tantos
Que não dar para imaginar
Muito vário nome tem
Dependendo da cultura a lidar!
E a “MULHER” que “ERA” Deusa
Passou a ser Intercessora
Olha ai amigo Deuses
“JESUS CRISTO”
Botando para quebrar!
Jesus o “SALVADOR”
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Que dividiu o “MUNDO / UNIVERSO”

Antes e depois dele
Olha ai o “ANTICRISTO”
Que um dia veio nos salvar!
E os simples mortais continua esperando
A “VIDA ETERNA” para se livrar
Dessa Transformação Insuportável (MORTE)
Que o Universo inventou para curtir e relaxar
Acusando outros “DEUSES(AS)” de o tentar
Em querer ser superior a “ELE” ao se sentar
Num “TRONO” imaginário inventado p/contrariar
E hoje finalmente todos entendem
Que o Universo não tem...
“PRINCÍPIO / MEIO / FIM”
Estando todos no mesmo plano
Sem “ESTAR” ou “SAIR” do lugar!
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Só restando a todo “SER” agora...
“ORAR E VIGIAR”
Amando e procurando ser amado(a)
Nessa Imensidão não importando
A “COR” a se apresentar!

Espirito Santo

15

SIGNIFICANTE / INSIGNIFICANTE
O único ser que não é...
“INSIGNIFICANTE”
No Universo é o próprio...
“UNIVERSO”
Que serve de morada para os seres...
“SIGNIFICANTES”
Conclusão:
Os...
“SERES INSIGNICANTES”
São os próprios...
“SERES SIGNIFICANTES”
Final:
Pois o...
“UNIVERSO”
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Como Universo...
“NÃO TEM SIGNIFICADO NENHUM”

Espirito Santo
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Por que existem “ERROS”?!
Porque o Universo nasce com...
“ERROS”
E nós que somos o...
“UNIVERSO”
Temos que...
“CONSERTÁ-LOS”
Mas, com...
“DIGNIDADE”
Para que todos tenham...
“VIDA”
E vida em...
“ABUNDÂNCIA”

Espirito Santo
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Não existem “PECADOS”!
Não existem pecados
O que existem é lutar
Para se consertar!
Se conservar em forma de vida
Seja ela que tipo de vida for!
Não me venha com esse papo
De sete pecados capitais
Pois, assim já é D+++
O que existe e o...
(POSITIVO ou NEGATIVO)
Que temos que dominar
E usar para nos defender!
Defender de “SI” e de “OUTREM”
E isso sim...
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(ORAR E VIGIAR)
Para não...
(MATAR)!

Espirito Santo

20

Quem precisa de “DEUS” (SER)?!
Quem precisa de “DEUS”
Em forma “SER”?!
Isso foi dito por “ELE” ao nascer!
O único “DEUS” que o “SER” precisa
É o Deus “SER” em forma de morada
Pois, em forma de “SER”
Todos são e não serve para nada!
Louvo a “JESUS” que disse isso
E ninguém compreendeu quando falou:
“VOCÊS NÃO SÃO DEUSES, ENTÃO POR QUE NÃO
ACREDITAM EM DEUS?!”
E terminou dizendo que o principal Mandamento
É...
“AMAR SEU PRÓXIMO COMO A TI MESMO”
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Por isso o importante em acreditar
Em Deus “SER” é manter a união do grupo
Se si ajudar dividindo os bens
Entre si honestamente!
CONCLUSÃO:
Não precisamos de Deus “SER”
A não ser o “DEUS MORADA”
E dividir os bens materiais entre nós
Acabando com...
(GUERRAS / DROGAS / MAU USO DO CORPO)
Vivendo feliz na linda passagem dessa morada
Nesse Universo transformador de seres
De toda espécies e formas
Nessa imensidão transformada!
(Espirito Santo)
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BÍBLIAS (Livros dos Capetas)
Bíblias livros dos Capetas
Palavras de Deus
Para os Capetas ler e compreender
O que está escrito
E só praticar o positivo
Sendo os principais ensinamentos
Os Mandamentos
Se destacando entre “ELES”...
“AMAI TEU PRÓXIMO COMO A TI MESMO”
Conclusão:
“POIS O CAPETA QUE NÃO SE AMA SI MATA”
Espirito Santo
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SURGIMENTO DA RELIGIÃO
No início todos eram...
“ESPÍRITAS MACUMBEIROS”
Com o...
(NASCIMENTO/VIDA/MORTE/RESSURREIÇÃO)
De...
“JESUS CRISTO”
Macumba passou a se chamar...
“RELIGIÃO”
E sacrifícios só de...
“PÃO E VINHO”
Meus irmãos!
Espirito Santo

24

DEUS É GAY!
Isso não assusta a ninguém
Pois está citado nas Bíblias
Que Deus é tudo
Mas, nem tudo nos convém!
Por isso o Universo
Para educar a “SI” próprio
Cria meios que não convém
Não convém dizer que Deus é Amor
E não faz mal a ninguém!
Poe isso “ELE” está sempre nos ensinando
Que usar os meios positivos
É o que mais nos convém!
A viver uma vida melhor
Junto dos nossos amigos
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E...
“ORANDO E VIGIANDO”
Para não fazer o que não convém!

OBSERVAÇÃO:
(Poesia feita para acalmar os ânimos da turma que
estão brigando por besteira de um com o outro
pelas suas preferências de “SER”)

Espirito Santo
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Ver “DEUS”!
Querer ver Deus é querer ver...
“O QUE NÃO EXISTE”
Diferente a própria vida!
Quer ver Deus?
Passe a mão aberta pelo vazio e...
“FECHE”
Abra e olhe a palma da mão
Você estará vendo olhando para...
“DEUS”
Se for cego(a) tateie!
CONCLUSÃO:
Que ver...
“DEUS”?!
Se console vendo...
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“JESUS”
Que é você pregado na...
“CRUZ”!

Espirito Santo
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Em quem “ACREDITAR”?!
O ser tem que saber
Que o primeiro ser em quem acreditar
É em “SI” próprio!
Para depois individualmente ou em grupo
Defender uma posição ou outro ser!
Principalmente saber se defender
E defender a principal causa que é viver!
Essa transformação ridícula
Que o Universo inventou para aparecer!
Ainda por cima criou ou se transformou
Em outro ser chamando de “DEUS”
Para iludir o ser!
Se denominando de Santo
Mas um verdadeiro Capeta
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Que junto com outros capetas
Aos troncos e barrancos
Nos permitem viver!

Espirito Santo
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JESUS CRISTO
Não interessa de onde veio
E como veio!
Só interessa que á muito tempo atrás
Surgiu um cara chamado...
“JESUS”
Que nessa...
“ESCURIDÃO”
Pregou o...
“AMOR”
Chamado de...
“LUZ”
E até na sua grosseria
Encontramos paz que nos conduz
A uma vida tranquila e nos satisfaz!
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Espirito Santo
Sofrimentos (EXISTEM?!)
Muitos dizem que não são deste...
“MUNDO”
Apesar de viverem e terem nascido nele!
Falam que aqui só tem sofrimentos
Mas que tamanha crueldade
E falta de conhecimentos
Pois, o Mundo é o próprio Universo!
E o maior sofrimento que é ser vida
E ser alimento sentir a dor da Morte
Ainda ouvir que não tem sentimentos!
É a dor do Universo que sofre calado
E só se queixa como esses jumentos
Que em vez de cuidar e zelar do Mundo
Além de agradecer pela passagem
Ficam se queixando de sofrimentos!
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Espirito Santo

PERFEIÇÃO
Perfeição não existe
Nem o Universo é perfeito
A não ser que se coloquem os defeitos
Como perfeitos!
Perfeição só existe na imaginação do ser
Que luta constantemente
Nessa passagem rica de defeitos
Procurando de todo jeito
Um modo perfeito de viver!

Espirito Santo
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O “SER” e seu(s) Deus(es) e Demônio(s)!
Desde que Mundo é Mundo
E Universo é Universo
Que o ser que se diz inteligente
Pensam em Deus(es) e Demônio(s)
Uns vão além e acusam os Demônios
De provocarem os desajustes Universais
E inocentam os Deuses chamando-os de Santos
E cheios de bondades!
Que criaram os Demônios
Mas não tem culpa de suas arbitrariedades
Causando dano ao ser inocente chamado Humano
Mas, que Deuses são esses?!
Que criam e são Santos inocentes!
Na maior crueldade que se fez até os dias de hoje
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Com o ser indefeso chamado gente!
Sem falar dos animais e insetos / outrem
Que servem de alimentação a todos
E são comidas entre si!
Nessa carnificina indecente
Só nos restando realmente “ORAR E VIGIAR”
Cada um com seu(s) Deus(es) e Demônio(s)
Nessa guerra fria que de tão quente
Acabam com os Neurônios da gente!

Espirito Santo

35

ANJO CAÍDO
No Universo não existe Anjo Caído
E sim criações de vidas sobre vida
Onde criou - se muitas feridas
De vidas sofridas!
Tendo o principal “DEUS”
Que é o próprio Universo (Infinito)
Criando Deuses Unidades
Competindo entre si causam confusão
Junto com outras vidas (Humanas ou não)
Tirando o sentido de paz da Imensidão!
Só restando ao ser “ORAR E VIGIAR”
Essa loucura toda que o Universo fez
E até os dias de hoje
Tem problema para consertar!
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Espirito Santo

SER / UNIVERSO / SER
Para o ser “SER” Universo
É uma coisa além da imaginação
Pois tem ser infinito
Fora e dentro (vice – versa)
De si mesmo nessa Imensidão!
CONCLUSÃO:
Logo é impossível se chegar a uma definição
Em um ser “SER” o Universo
Nessa Luz ou Escuridão
Pois nem o próprio Universo (infinito)
Sabe sua Dimensão!
FINAL:
Só resta ao “SER” inteligente
Fazer o possível e o impossível
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Para amar a si e ao irmã(o)

Si ajudando e ajudando
Para uma Paz sem guerras
Nessa Treva ou Luz
Que é a nossa morada
Numa verdadeira Transição!

Espirito Santo
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O Filósofo JESUS CRISTO
Se a Filosofia é dar sentido ao “SER”
Seja que tipo for o ser Jesus assim o fez
Dando sentido a vida
Mesmo matando por palavras
E sem registrar nada
A não ser nos ouvidos dos seguidores
Que depois narraram escrevendo
O que bem quiseram dando asa a Imaginação
Sendo tão fértil a todo Irmãos!
Mas a principal frase
Seguindo a muitos Filósofos de uma frase só
Nos disse sorridente o grande Filósofo Jesus
Que o principal Mandamento
Sendo o mais difícil a seguir
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E que nos seduz a cumprir é...
“AMAR O PRÓXIMO COMO A TI MESMO”
Oremos e vigiemos o que disse
E nos mandou fazer o...
“MESTRE E FILÓSOFO JESUS CRISTO”

Espirito Santo
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SEU CORPO / SUA ALMA
Seu corpo é sua alma
O restante são histórias para amenizar
Que estamos de passagem
Nessa Dimensão a vagar
Muitas histórias foram inventadas
Para educar o ser bruto que somos nós a lutar
Por uma vida melhor nessa Imensidão
Que na realidade nem chão tem para pisar
Tudo é um sonho que para viver melhor
Temos de...
“ORAR E VIGIAR”

Espirito Santo
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SER LIVRE
O Universo (Infinito mesmo)
Foi o primeiro “SER” livre
Viu que era impossível
Se libertar se si mesmo
E tomou a decisão...
VOU ME DESFAZER EM VIDAS E PROCURAR...
“SER LIVRE DE MIM MESMO”
Sendo até hoje uma procura constante
De todo “SER” a querer se libertar de si próprio
Numa louca procura da liberdade
Tão querida e escondida dentro da “CRIATURA”

Espirito Santo
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VIDA / HARMONIA
Vidas não tem harmonia
Vidas são iguais á desarmonia
Acredite Irmã(os)
Vidas é desunião!
Todos devem saber
Que só existiu harmonia no Universo
Quando só existia um “SER” só!
Quando esse “SER” si descobriu
E explodiu em vidas mesmo sendo em etapas
Até os dias de hoje continua essa explosão!
Não vai parar nunca mais
Sempre vai ser assim!
Pois voltar a ser harmonia
Significa viver só na solidão!
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Cabem as vidas...
“ESTUDAR E TRABALHAR”
Tentar...
“ORAR E VIGIAR”
Para em...
“HARMONIA FICAR”

Espirito Santo
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RAÇA PURA
Desde muito tempo que o “SER” si procura
Sempre preocupado com a “RAÇA PURA”
Teve até um Líder que se tornou “HOMEM MITO”
Foi o famoso “HILTLER”
Que sendo o oposto de “JESUS CRISTO”
Matou milhares a procura dessa...
“RAÇA PURA”
Hoje em dia nós sabemos que só existe uma...
“RAÇA PURA”
Parecendo com a cor Universal
Si é infinita só “DEUS” sabe
Mas todos veem a olho nu
Que é bem grande o seu tamanho!
Estou falando da “RAÇA NEGRA”
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Sem puxar saco de ninguém
É a única Raça do Universo
Que é pura da cor da Escuridão
Iluminada pelo Sol e Estrelas
Paz e bem meus Irmã(os)!

Espirito Santo
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SER / LIVRE
Nenhum “SER”
É livre 100% no Universo!
Nem “ELE” (Universo)
Após sua transformação em vidas!
Conclusão:
“NENHUM SER É LIVRE”
Final:
Só resta conviver e dividir...
“DEMOCRATICAMENTE”
Seu espaço por menor ou maior que seja!

Espirito Santo
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SEXO 100% DE PERFEIÇÃO
A classificação sexual entre o “SER”
No que diz respeito a 100% de...
“PERFEIÇÃO UNIVERSAL”
Tem uma classificação
Que não abrange a fecundação!
Pois o sexo em relação á fecundação humana
Não significa que seja a perfeição!
Vou citar a classificação da perfeição...
“SEXUAL UNIVERSAL”
Isso pode assustar alguns
Que por falta de informação
Ou conhecimento e educação
Se julgam superior a outros Irmã(os)!
Então vamos ao que interessa
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Ai vai a informação:

Em primeiro lugar do “SEXO PERFEIÇÃO”
“FEMININO + FEMININO” (Perfeição)
Em segundo lugar:
“FEMININO + MASCULINO” ( Fecundação)
Em terceiro lugar:
“MASCULINO + MASCULINO” ( Imperfeição)
Conclusão:
Como vemos nenhum “SER” tem condições de
julgar o verdadeiro “SEXO PERFEIÇÃO UNIVERSAL”
Final:
Leia / Medite e diga se é ou não é o “SEXO ENTRE
O FEMININO + FEMININO” que causa menor
danificação ao “SER” meus (minhas) Irmã(os)!

Espirito Santo
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INVEJA
A positiva é boa ajuda a evoluir
A negativa é má só faz destruir
Todos nós temos não adianta mentir
Mas procure ter a que faz bem
Pois, sempre serve a alguém!
O invejoso negativo é ruim
Fica doente e sempre deixa doente alguém!
O invejoso positivo é bom
Pois viu alguém fazer o bem
E que fazer também!
CONCLUSÃO:
Viu que todos tem “INVEJA”
Até “DEUS” tem também
Pois fez gente e si fez também
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Agora somos todo um só
Até a “INVEJA” também!

Espirito Santo
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MENTIRA / VERDADE
Quem não é de mentira
Nesse Universo mentiroso
Se a própria verdade é uma mentira
Nessa Imensidão mentirosa!
Mas, afinal o que existe de verdade?...
“NADA”
Isso mesmo irmãos(as)
Nada existe de verdade
Só a mentira reina nessa Imensidão!
Finalmente só nos resta
Fazer da mentira uma verdade e...
“ORAR E VIGIAR”
Procurando se conservar o máximo que puder
A si e aos outros irmãos(as)
(SEJAM QUEM SEJAM)
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Nessa fantasia de procurar a verdade
Nessa imensa mentira que estamos dentro
Numa verdadeira gozação!

Espirito Santo
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POLITEÍSMO / MONOTEÍSMO
Vem dar tudo no mesmo Universalmente
Não passa de uma maneira de confundir o...
“SER”
E continuar a matança dos mesmos
Nesse Universo sanguinário por prazer
Não interessa o termo que surgiu primeiro
E o significado de suas denominações
O ser tem que pensar e raciocinar
E aproveitar positivamente os ensinamentos
Dos educadores dessas ações
Cito uma:
“ORAR E VIGIAR”
Cai muito bem nessas situações
Pouco interessando para o viver...
“DEUS”
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Ou (se lá o que)
Se todos não agir com segurança
Para sobreviver as tripulias Universal
Termino essa escrita (até bonita)
Tentando explicar a quem quer que seja
Que só existem dois seres Universais
Primeiro o próprio Universo (morada)
Segundo as vidas (seja que tipo seja)
Digladiando – se e procurando ser Imortais!

Espirito Santo
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REVOLTA UNIVERSAL
O Universo si revoltou com suas criações
Várias vezes!
Vou citar uma revolta das mais badaladas
Pelas suas criações o...
“DILÚVIO”
Que segundo diversas Bíblias
Foi um cataclismo que submergiu toda Terra
Numa verdadeira inundação extraordinária
Provocada pelo Criador (Universo)
Dizimando todas suas criações
Sendo salvas só os seus queridinhos obedientes
Causando a morte de inocentes
Que era o próprio Criador indecente!
Isso aumentou a revolta ainda mais
Das almas e outros seres
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Atingidos ou não pelo ocorrido
Pois viram / ouviram e sentiram a sede de sangue
Do ser que todos estão dentro
Que não tem pena da fragilidade das vidas
Mesmo “ELE” sendo!
Depois da lição de moral que tomou
Veio em forma frágil de Criador
Mandando a todos “ORAR E VIGIAR”
(AMAR A SEU PRÓXIMO COMO A SI MESMO)
E até os dias de hoje se omitiu
A julgar o Universo se resguardando
A julgar por etapas dando liberdade
As criaturas a si cuidar e cuidar de outrem
Deixando elas mesmas a escolha de Bem e do Mal
Já que são um Ser Racional
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Contudo atuando nas surdinas
Para suas criações não perder a autoestima!

Espirito Santo
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UNIVERSO / VIDAS / NASCER
O Universo...
Só quer em vidas nascer
Pois, é só isso que “ELE”...
“UNIVERSO”
Sabe fazer!
Nascer em todo tipos de...
“VIDAS”
E servir como morada para...
“ELAS”
Numa transformação muitas vezes
Insuportável de viver para todos
(seja quem seja)...
“PODES CRER”
Espirito Santo
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PALAVRA
Qualquer...
“PALAVRA”
Que faz o...
“SER”
Acreditar no...
“SER”
(que só sabe nascer)
Seja que forma seja
É sempre bem vinda, na vida do...
“SER”
Que precisa de incentivo para...
“VIVER”
Espirito Santo
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Ao “DEUS” desconhecido
(NIETZSCHE)
Em resposta a Oração de Nietzsche
Afirmo que:
Não existiu / Não existe / Nunca existirá...
“UM DEUS DESCONHECIDO”
Isso é imaginação do...
“SER”
Que não quis e ainda no tempo de hoje
Reconhecer que...
“DEUS”
Não passa de...
“MORADA”
Ou seja...
“ESPAÇO VAZIO”
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Independente de cor
E só quer saber de nascer
Seja que forma for
E aos que si mataram ou se matam
Até os dias de hoje sem educação do saber...
“ORAR E VIGIAR”
“AMAR O PRÓXIMO COMO A SI MESMO”
Só resta a transformação do ir e vir
Nesse espaço vazio Criador
Até a Evolução final
Seja que tipo de vida for!
Espirito Santo
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“MORTE” (quem é a culpa?!)
Morte do ser
Seja quem seja o ser
A quem devemos culpar?!
Ao...
“UNIVERSO”
Esse ser cruel e frio
Que vivemos a morar
Confortavelmente ou não
Mas não podemos
Pois o mesmo é a vida
Tão querida a todos desejar!
Só nos resta...
“ORAR E VIGIAR”
E tentar a nossa parte fazer
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Ajudando e si ajudando
A viver mais tempo dentro do mesmo
Não importa o tipo de vida...
Que o “SER” seja
Se importando ou não depois para onde vá!
Espirito Santo
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Universo (o “LOUCO”)
O Universo (DEUS) é esquisito
Nos condenou em “EVA E ADÃO”
Dois seres ingênuos e sem malícia
Que foram criados juntos a Anjos
Com conhecimentos do Bem e do Mal
(MESMO SEM EXISTIR 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)
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Deixando esperança de um viver na perseverança
Terminando todos “LOUCOS” como citou “PAULO”
(QUE SEGUNDO O MESMO)
O louco do Universo (DEUS) é mais sábio
Que os loucos criados por “ELE”
Não vendo e se veem tiram proveitos disso
Do citado nas Bíblias (TODAS)
“TUDO NÃO PASSA DE (REGRESSÃO E EVOLUÇÃO)
DO LOUCO DO UNIVERSO, QUE SÓ PODENDO (SE)
REGREDIR DENTRO DE (SI) PRÓPRIO PARA PODER
EVOLUIR”
Espirito Santo
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ADORADORES DE LÚCIFER
Segundo a Bíblia Judaica
E outros escritos pelo Universo
Mas se baseando só no nosso caso
Esse “SER” Iluminado (LÚCIFER) pode ser
Uma das primeiras espécies criadas pelo Universo
Teve/tem/sempre terá grande responsabilidade
Pelo Progresso Universal (quer queiram quer não)
Pois, suas ramificações (FILHOS / FILHAS)
De todo tipos e origem se ramificaram
No Universo em diversas formas e harmonia
Por isso não devemos nos precipitar
E sair condenando o que quer que seja
Já que poderemos estar nos condenando
No Passado / Presente e Futuro
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Distorcendo os fatos Universais
Provocando uma verdadeira desarmonia
Devemos sim...
“ORAR E VIGIAR”
Para não provocar desunião entre irmãos(as)
Seja qual seja sua criação Universal
Já que tudo indica que nossa...
“ORIGEM”
Também vem desse...
“SER TRANSCENDENTAL”
Espirito Santo

68

LUZ / ESCURIDÃO
Luz / Escuridão
Escuridão / Luz
Quem nasceu primeiro?!
“POUCO IMPORTA”
Pois uma nasceu da outra
E mesmo a quem for...
“ORIGEM”
(a outra é!)
Por isso...
“ORE E VIGIE”
Seus atos constantemente
(INFINITAMENTE MESMO)
Seja quem seja...
“NÓS”
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Já que a...
“LUZ / ESCURIDÃO”
“ESCURIDÃO / LUZ”
“PERTENCEMOS”
Espirito Santo
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SÃO LÚCIFER
Igreja Católica tem História
E bota história nela!
Santificou o Bispo Lúcifer
Á nível de Santo Universal
Um Deus Grego / Romano
Para muito desconhecido
Mas colocado por vários
Como o causador do Mal
Mal informados do que cita as Bíblias
Todas (principalmente as Judaicas)
Uma das mais conhecidas
Citando que “DEUS” é tudo
Não importando as ações praticadas
Sabiamente a Igreja Católica Apostólica e Romana
Não rejeitou e santificou o Lúcifer
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Santo da Igreja elevou
Muitos temem esse nome
E desconhece esse fato aqui citado
Pois o mesmo não é pregado abertamente
Aos fiéis, além do nome “LÚCIFER”
Ter sido proibido por Leis Civis
Em ser colocado que qualquer vivente
Então vamos proclamar o “SANTO LÚCIFER”
Que também é chamado de “SENHOR”
Não esquecendo que “JESUS CRISTO”
Também leva esse “LOUVOR”
Espirito Santo
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Amor de “DEUS” (não queira “SABER”)
Não queira saber do amor de Deus para com você
Preocupe-se com seu amor para si e o próximo
Pois o Amor de Deus é Infinito
E Infinito é o Universo para Deus
Consequentemente é um Amor Infinito
Para com todos sem inicio/meio e fim
Por isso “ELE” (Deus) de forma unitária
Mandou “ORAR E VIGIAR” além de...
(AMAR O PRÓXIMO COMO A SI MESMO)
Dai você ter que si preocupar com seu amor
Não com o Amor de Deus!
Já que não passamos de uma simples partícula
Um grãozinho de areia mesmo
E quem sabe até menor a ocupar a Imensidão
Todos dando muitas preocupações
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Por isso deixe de ser mesquinho(a)
Querendo esse amor só para si
Faça sua parte se amando e amando
Seu próximo igual a ti
Não precisando ter a mesma aparência enfim!

Espirito Santo
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VIDA / MORTE / SORTE
O Universo (Infinito) é a vida
A “VIDA E A MORTE”
Essa transformação insuportável...
(SEJA QUE MANEIRA SEJA)
Virgem que sorte de viver uma longa vida
(INFINITA MESMO)
Da forma de qualquer ser
Sem o perecer da morte
Repito...
(ESSA TRANSFORMAÇÃO INSUPORTÁVEL)
Surgida com a criação da vida
Dando várias desculpas para a dita cuja...
(MORTE)
Essa transformação insuportável
Para muitos uma “SORTE”
Espirito Santo
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CÉUS DOS INFERNOS
(Vice – Versa)
Desde inicio que houve as separações
Do verdadeiro Céu para alguns Anfitriões
Esse Céu tão cobiçado por toda gerações
Si separou de tudo e de todos
Sem qualquer informação dada aos seus filhos
(FOSSEM QUEM FOSSEM)
Alguns já citaram com grande afirmação
Que no verdadeiro Céu ninguém nunca entrou
Não precisam citar nomes que por aqui passou
Passam e passarão fazendo seja lá o que for
Ficaram/ ficam/ ficarão no mesmo plano
Sejam ricos / pobres ou doutor
Temos vários exemplos vistos a olho nu
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Que estamos num Céu ou Céus
Pertencente a todos bastando...
(ORAR E VIGIAR)
Tentando suportar
(É difícil, mas não impossível)
Vivermos em união nessa confusão
Causada por nós mesmo de geração em geração
Viver e sobreviver nesses...
(INFERNOS DOS CÉUS OU CÉUS DOS INFERNOS)
Por incrível que pareça estamos todos melhores
Vivendo ou não de aparências
Nessa ingrata Transformação...
(MORTE)
Não passando de uma linda viagem
Nessa imensa Dimensão!
Espirito Santo
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TUDO NA LEGALIZAÇÃO
Tem que ser tudo legal
Se até o crime tem legalização
Dos que se dizem dirigentes de Nações ou Grupos
Fazendo Guerras...
Matam e dizem que é dentro da lei...
Federal / Civil e os cambaus!
Por que não legalizam todo tipo de Drogas?
Principalmente a Maconha
Já que o Cigarro e o Charuto são do mesmo ramal!
Basta escolher o local para uso
Respeitando o outro Racional
Legaliza também a Droga do Aborto
Dando abertura total!
Pois o Aborto é infinito
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Em qualquer tipo de Transformação (morte)
De qualquer ser e não só o Racional
Seja em qualquer tempo de vida dos mesmos
Nessa Imensidão seja Céu ou Infernal
Vamos nos educar (EDUCANDO)
O uso das drogas nesse Universo
Cheios de Vícios e de Drogados
(ORANDO E VIGIANDO)
Essas drogas chamadas de Racionais
Que foram criadas (NÃO INTERESSA COMO)
Para cuidar de si e de outrem
Transformando essa vida
Numa suportável vivência social!
Espirito Santo
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POVO ESQUISITO
O povo é um povo esquisito
Independente de cultura e poder
Ou poder aquisitivo!
Somos todos iguais
A qualquer momento nos tornamos irracionais
E como disse o outro esquisito
Mandando “ORAR E VIGIAR”
Seja quem seja o ser a viver nesse Mundo
(MUNDO NÃO: “UNIVERSO”)
Pois somos todos iguais em qualquer lugar
Tenha o nome que tiver e local a morar!
No Universo (INFINITO MESMO)
Só dar o Povo botando para quebrar
Os (DESGRAÇADOS) do povaréu
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Si salva e se condena desde o Inferno ao Céu!
Deve ser por isso que Jesus não voltou
Senão, mandava tudo para o beleléu!
Os danados no poder são uma carnificina
Como peões nem se imagina!
“EU” também estou no meio
E me contendo escrevendo algumas adrenalinas
Já que essa é minha sina
Como muito outro não sei o que
Agrupando palavras que sempre existiu
Dizendo que tem o “DOM” de escrever!
Vou parar por aqui e de agredir
Essa invenção dos “DIACHOS”
Feita pelo Universo
Com muitas denominações e aparências
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Enchendo o Infinito “INFINITAMENTE”
Pedindo ao “POVO”...
“TENHA PACIÊNCIA COM O POVO
POIS, PARA VOCÊS O UNIVERSO TIRA O CHAPÉU”

Espirito Santo
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O SOL
Eu sou o Sol o Rei dos Astros
Ilumino o Mundo inteiro
Os Seres Humanos me respeitam e veneram
Mas todos só de longe querem me ver
Eu sou forte e poderoso
Não crio problemas para ninguém
Quando queimo aviso antes
Quando esfrio outro lugar vou esquentar
Sou forte, mas respeito os fracos
Seres Humanos sigam minha Filosofia
Respeitem seus semelhantes
E deixem de tantas Guerras Frias!
Espirito Santo
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PERGUNTE / RESPONDA
I
Você já se perguntou?!
Tem certeza que não?!
Deus já!
II
Quem eu sou?!
De onde vim?!
Para onde vou?!
III
Vá se perguntando!
Vá se respondendo!
Mas ame o próximo
Mesmo não querendo!
Espirito Santo
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O MUNDO É PARTE DE DEUS!
Esse espaço vazio é Deus!
Ele se poluiu!
Com os erros meu!
Com os erros seu!
Por isso meus irmãos
Não vamos mais pecar!
Não matar!
Não roubar!
Não poluir o Mundo!
Pois, ele é parte de Deus!
Espirito Santo
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Amo JESUS ele é LÚCIFER!
Amo JESUS!
Ele é LÚCIFER!
Matou com palavras
Sem nunca erguer uma arma
Pois a palavra também mata
Mas, salva!
Salva das drogas que é o próprio Universo!
Amo JESUS!
Ele é LÚCIFER!
Quem avisa amigo é!
Usufrua o positivo!
Pois o negativo mata antes do tempo
O senhor / a senhora qualquer!
Amo JESUS!
Ele é LÚCIFER!
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O paráclito do Pai
Pai que é o Universo
Por isso ele JESUS
Não é um qualquer!
Amo JESUS!
Ele é LÚCIFER!
Sei que nós capetas
Queremos vida eterna
Já que Jesus (o Lúcifer)
Morreu e ressuscitou
Praticando o amor
Por Ti! Por Mim! Por Nós!
Seus Discípulos nessa Imensidão
Que pertence a nós
Os LÚCIFER/SATANÁS/DEMÔNIOS(capetas geral)
Espirito Santo
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SI PROCURAR
Não se preocupe em si procurar
Pois, Deus (Universo)
Também si procurou!
Deus (Universo) se procura
Desde inicio de sua descoberta!
E si achou em nós!
Agora nós devemos nos encontrar nela...
(SABE QUEM?!)
Seu nome é...
“PAZ”
Espirito Santo
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MULHER (Santíssima Trindade)
Foi / é / sempre será
Um gesto machista
E consequentemente errado
Excluir o sexo feminino
Da Santíssima Trindade
(POUCO IMPORTA O AUTOR DA ATITUDE)
“POR ISSO”
Tomo a liberdade e informo a todos
Doravante façam o sinal da Cruz
No seu final assim...
Em nome do “PAI”
Em nome do “FILHO”
Em nome da “MÃE”
Em nome do “ESPIRITO SANTO”
“AMÉM”
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Formando assim o...
“QUARTETO SANTO”

Espirito Santo
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DEUS / UNIVERSO
Deus ao tomar forma de vida
Seja essa vida qual for
Dentro de “SI” próprio
Passa a fazer parte
De qualquer colocação...
“UNIVERSAL”

Espirito Santo
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JESUS / ESCURIDÃO
Jesus é a escuridão
Em forma de luz
Que nos acalenta
No adormecer de cada dia...
“INFINITAMENTE”

Espirito Santo
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UNIVERSO / MENDIGO
No Universo é assim
Nós mendigamos o Universo
E o Universo mendiga por nós!
E nessa mendicância
Temos de...
“ORAR E VIGIAR”
Pela tolerância entre ambos...
“UNIVERSO X NÓS”

Espirito Santo
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MULHER / UNIVERSO
O sexo feminino (FÊMEA)
É quem +++ se aproxima
Do Universo (DEUS)
Apesar da predominância
Do masculino (MACHO)
Mas não se esqueçam
Que se nascemos é...
Porque uma bendita fêmea permitiu!

Espirito Santo

94

CULPA / UNIVERSO
Não adianta procurar culpados
Pelos erros no Universo
Pois todos são culpados
Pouco importa o espaço que ocupe
E o tamanho de vida que seja
Tem culpa sim
Se o Universo vai bem ou mal
Logo...
Se você é Racional
Não fique culpando alguém
Faça o Positivo (bem)
A ti e a outrem sem olhar a quem!
E viva o...
“UNIVERSO”
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Essa imensidão de casa e de vida
Que serve a todos sem distinção de...
“NINGUÉM”

Espirito Santo
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MEDIUNIDADE
Mediunidade é uma coisa natural
Todo ser tem!
Pois abrange a comunicação
De um ser para outro ser!
Até Jesus Cristo a usou!
Só devemos fazer o dito por “ELE”...
“ORAI E VIGIAI”

Espirito Santo
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EUCARISTIA (Santa Ceia)
A primeira Eucaristia ou Santa Ceia
Foi o fruto proibido
Da árvore do bem e do mal!
Hoje a Eucaristia ou Santa Ceia
É o simples pão
A comida Universal irmã(o)!

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 indiscretos são os homens
Que procuram prazer aqui e acolá
Deixando sua mulher solitária a desejar
Um carinho do amado que não sabe lhe amar
Muitas vezes até doenças traz para a parceira
De outro lugar!
Espirito Santo
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DEUS / SEXO
Deus pode ser masculino
Mas, tem tudo (muito +++)
Que o identifica com o feminino!
Pois, se “ELE” (DEUS)
Criou a vida e o alimento
O feminino é que carrega isso consigo!
Mas o masculino não precisa si desesperar
Pois, “ELES” (Deus e Feminino)
Criou o masculino para...
“MANDAR”
Espirito Santo
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TORRE DE BABEL
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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ARTISTA
O Artista que não imita com sua...
“ARTE”
O Artista que o criou...
“DEUS”
Tem com sua Arte pouco tempo de...
“VIDA”
Espirito santo
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JESUS
Não espere por...
“JESUS”
Não vá ao seu...
“ENCONTRO”
Somente faça o que “ELE” mandou...
“POSITIVAMENTE”
E todos viverão felizes para sempre e...
“ETERNAMENTE”

Espirito Santo
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EDUCANDO O ESPIRITISMO
O primeiro povo a educar o...
“ESPIRITISMO”
Foram os...
“JUDEUS”
Ou seja:
EDUCARAM A SI PRÓPRIO!
E assim...
“SUCESSIVAMENTE”

Espirito Santo
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SOLIDÃO
É uma coisa que não existe
Pois, sempre estamos com...
“ALGUÉM”
Mesmo que não seja...
“NINGUÉM”

Espirito Santo
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UNIVERSO / MUNDO
O Mundo é o...
“UNIVERSO”
O Universo é o...
“MUNDO”
Nunca mais diga não sou desse Mundo!

Espirito Santo
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Jesus Cristo (ESCRITOR)
Tendo como papel o...
“MUNDO”
E o lápis o...
“DEDO”
(JESUS CRISTO)
Tornou-se o principal...
“ESCRITOR”
Do...
“UNIVERSO”

Espirito Santo
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DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS
(15 / 10)
Lave suas mãos com bastante sabão
Imite só o positivo de Jesus
Que não lavava as mãos!
Não faça igual a Pilatos
Que só lavou as mãos
Para se livrar da condenação
Seja higiênico e lave sempre as mãos
Para se livrar da poluição!

Espirito Santo
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Enigmas = Amor/Razão/Idade
Na idade da...
“RAZÃO”
Não existe...
“AMOR”
Só existe...
“PAZ”
Que é um tipo de...
“AMOR”
Que tanto...
“FAZ”

Espirito Santo
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PALAVRA
Gosto do diálogo (Palavra)
Entre os seres (Democraticamente)
Ouvi / Falar / Calar
E ter sua própria palavra para ofertar
Mas, saber discernir a melhor palavra
Para ensinar!
E tomar cuidado para não ficar ensinando...
“TRADIÇÃO”
Que ninguém quer +++ escutar!

Espirito Santo
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UNIVERSO / VIDA (Bem /Mal)
O Universo é a vida
A vida contém o Bem e o Mal
Assim como o Universo
Poderia ser só o Bem ou só o Mal!
Mas, ainda pode ser
Depende do animal ou ser Racional
E esse ser abrange a todo seres
Contido no Universo do...
“BEM E DO MAL”

Espirito Santo
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DEUS É O DIABO / DIABO É DEUS
Foi assim desde o início
Quando o Universo fez o Diabo
Universo que é esse vazio imenso
Sem fim / meio / inicio
Até Jesus Cristo
Que prometeu a salvação para todos
E terminou dizendo que um dia
Vinha julgar a todos
Quando veio a descobrir
Que Deus e o Diabo são as mesmas pessoas
Já nasceu varias vezes para catequizar
E educar os seres
Seres que ainda tem esperanças
De ter vida eterna sem a sequência
De nascer de novo!
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Muitos até conseguem ter uma só passagem
E vida eterna!
Mas, a conclusão final do sistema saber...
“CRIADO A CRIADOR, TODOS SÃO PECADOR”
Sendo compreensão final para todos
Que estamos vagando no espaço
Onde quer que vá (só “DIABOS” vai encontrar)
Divididos em classes sociais
Uns bons / outros maus / alguns + ou –
Assim todos nós vamos vivendo
E se transformando (ou melhor) como diz...
“MORRENDO”

Espirito Santo
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PONTO +++ ALTO DO UNIVERSO
O ponto +++ alto do Universo é...
“VOCÊ”
Não interessa quem seja e onde esteja
O que siga e a que grupo...
“PERTENÇA”
Você é o ponto +++ alto do Universo
Onde quer que...
“ESTEJA”

Espirito Santo
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JESUS CRISTO VOLTARÁ?
Jesus Cristo voltará!
“ISSO É INFINITO”
Se arrependa enquanto antes
“ISSO É FINITO”
Ou então se acabe nas drogas!
Nos vícios!
Nas guerras da vida mal vividas
Causando dores a si e aos que ti amam...
“VERDADEIRAMENTE”

Espirito Santo

115

VERDADEIRA RELIGIÃO
A verdadeira Religião é...
“VOCÊ”
O restante são agrupamentos do...
“NÓS”
E o principal Mandamento Universal é...
“AMAI TEU PRÓXIMO COMO A TI MESMO”
Então como você vê tudo se baseia em você
Nessa imensidão que é você
Parece incrível que você se danifique sem saber!
Por isso diga não as drogas as guerras
E tudo que danifica você!

Espirito Santo
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CERTEZA? (nem DEUS tem!)
Certeza...
Nem o Universo (DEUS) tem!
Pois, o Universo (DEUS)
Trabalha infinitamente para manter o que tem a...
“VIDA”
E nós seus criados devemos viver o dia / dia
Fazendo o bem!
Mesmo não tendo certeza
Se vamos receber também!
Por isso Jesus nos mandou dividir o que tem
Pois, riqueza só a vida...
“BEM MAIOR QUE TODOS TEMOS”

Espirito Santo
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Amo a “MATÉRIA”
Amo a Matéria!
Pois, “ELA” é tudo que existe!
Deuses e Anjos / Espíritos são a Própria Matéria
O restante do Universo é o vazio
Com cor ou sem cor
Que é a nossa morada!
Se você quiser amar outro Deus
Que não seja a Matéria
Fique com o Vazio
E volte a ser um nada nessa Imensidão
Preenchido pela Matéria!

Espirito Santo
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VAZIO
O vazio nos deu vida
Não importa se tinha cor original ou não
O que importa é a união das cores
Que formou dentro do mesmo!
E pouco interessa se sua origem ainda a de existir
Pois, o importante é a paz e o amor
Que plantou dentro de ti
Apesar da confusão que formou em si!

Espirito Santo
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ONDE ESTÁ DEUS?
Onde está Deus?!
Estou aqui!
Estou ali!
Estou lá!
Mas, o principal lugar que estou...
“É DENTRO DE TI”
Suplicando por seu amor!
Amor por mim!
Amor por seu irmão!
Amor por ti!
Que não pratiques o mal!
O mal a mim!
O mal a teu irmão!
O mal a ti!
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Pois, eu sou o bem!
Que faz a ti!
Que faz a teu irmão!
Que faz a mim!
Sei que existem muitas coisas erradas
Dentro de mim!
Mas o meu maior acerto
Foi criar a “TI”!

Espirito Santo
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PERFEIÇÃO / IMPERFEIÇÃO
Só existiu a perfeição
Quando o Universo era uma vida só!
Ao se expandir em vidas dentro de si próprio
Si iniciou a Imperfeição!
Dando inicio a perfeição da Criação
Onde só o amor vingou
No coração do Criador!
CONCLUSÃO...
“ORAI E VIGIAI”
Vosso coração Irmã(os)!

Espirito Santo
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LÚCIFER (Demônio/Satanás/Belzebu)
(etc. / etc. / etc.)
Estava sem fazer nada
E pensando mil e uma coisas
Até sobre esse assunto
Que era um prato cheio nos meus pensamentos
Mi encontrei em Filosofia
Onde se fala a verdade / mentira
De maneira que tudo pode ser falso ou verdadeiro
Onde o nobre companheiro
Citado nono Título do Poema
Simplesmente ajudou a povoar
O Universo inteiro!
Hoje em dia está difícil
Encontrar o tal (ANJO DECAÍDO)
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Alguns dizem que até (JESUS CRISTO)
É o...
“VERDADEIRO”!

Espirito Santo
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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!
E o Universo sendo o Criador
Não passa do que é o que é
Ou...
“SOU O QUE SOU”
Espirito Santo
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Nós = UNIVERSO!
Somos o Universo!
E como tudo enfim...
“SOMOS SUA IMAGEM E SEMELHANÇA”
Mesmo de maneira diferentes
Possuímos seus defeitos e virtudes!
Consequentemente suas ignorâncias
Entre “ELAS” as “GUERRAS”
Sejam quais tipos forem!
CONCLUSÃO:
“ORAI E VIGIAI AS SUAS”

Espirito Santo
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RELIGIÃO NATURAL
Todo ser ao “SER” gerado
Já nasce consagrado!
Mesmo que bandido venha a ser
Vem de “DEUS” esse ser
Tem uns que até diz:
Em Deus não acreditar ao crescer!
Mas, no fundo do coração...
“ACREDITA EM DEUS”
Pois, sabe que é dele esse...
“SER”!

Espirito Santo
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MAL / BEM
O mal e o bem
É o próprio Universo!
E tudo que “ELE” contém!
E tem um “SER”
Que se destacou e vive...
“ELES” muito bem!
É...
“JESUS CRISTO”
Orai e Vigiai...
“ELE” também!

Espirito Santo
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MORTE / VIDA / TRANSFORMAÇÃO

“morte”
É o Universo!
Que quando pensou...
“CRIOU E MATOU”
Sua inocência...
“VIDA”
Essa bela transformação tão...
“QUERIDA”

Espirito Santo
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Utilidade de “DEUS”
Deus só tem utilidade como morada!
Foi o que disseram seus enviados
Nas Bíblias épocas passadas!
Deixou seu recado nas palavras
Sendo as +++ importantes nas mesmas
Os Dez Mandamentos
Que não causam nenhum tormento ao ser...
“OBEDECER”!
Depois em época distante
Nasceu em forma Humana
Diferente dos outros seres!
E o que quer hoje em dia é viver
Como qualquer outro “SER”
Pois, concluiu sua Criação com esse parecer...
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“AMAI TEU PRÓXIMO COMO A TI MESMO”
Mesmo sendo seres diferentes
Pois ninguém gosta de ser Transformado
Ou melhor...
“MORRER”

Espirito Santo
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Salvação de QUE?!
Apesar de escrever sobre Deus
Oração de agradecimento
Etc Etc Etc
Não acredito em Salvação de coisa alguma!
Nessa Transformação de vida sobre vida
Nesse Infinito Universo!
Que só tinha uma opção dentro dele próprio
Se regredir dentro de si!
O que resta aos seres que dizem crerem
E os que não crerem é viver Democraticamente
Positivamente sejam em qualquer regime
Para prolongar esse viver!
Aceitar essa Transformação de vida sobre vida
Que grosseiramente chamamos morrer!
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Alguns sumindo e mudando a forma de...
“APARECER”

Espirito Santo
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Batismo do “SER”
“SER”
Nenhum precisa ser batizado!
Pois, todo ser já nasce...
“BATIZADO”
Ao ser gerado!
O restante é educação do ser
Ao vim a...
“SER”!

Espirito Santo
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Meu “DEUS” (Espaço “VAZIO”)
Meu Deus é o Espaço vazio
Uma inteligência diferente com cor ou não!
As vidas surgidas dentro dele(a)
São todas iguais!
Só muda os aspectos físicos
E os nomes dados pelos carnais
Com suas ações boas ou más!
Dar liberdade ao criar
E inventar coisas com coisas
Não se cansa para dizer para todos...
(TEM QUE CUIDAR)
De si / dele / e dos demais
Procurando viver em paz
Vivendo as vidas ou vida

135

Como ser inteligente
Prolongando o viver...
“ORANDO E VIGIANDO”
Os seus afazeres!

Espirito Santo
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Nem “AMAR”/ Nem “ODIAR” Deus!
Deus não quer ser amado nem odiado!
Pois “ELE” Deus é um Espaço Vazio
Com cor ou sem cor e só serve para morada!
Quer que o ser se ame e ame seu próximo
Como foi ensinado!
Está extremamente errado quem diz que ama
Deus +++ que a si e ao próximo!
Pois, Deus é o Espaço Vazio com cor ou sem cor!
Repito, não quer ser nem amado nem odiado!
CONCLUSÃO...
Nem Poluído pela sua +++ bela Criação
Que só vão se prejudicar com suas próprias...
“POLUIÇÃO”
Espirito Santo
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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”
Se quiser orar basta dizer...
“PAZ E BEM”
E nunca esquecer que a...
“TEMPO PARA TUDO”
Então...
“ORAI E VIGIAI”

Espirito Santo
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Meu “DEUS”
Meu Deus é o...
“ESPAÇO VAZIO”
Com cor ou sem cor!
Serve para tudo!
Ao mesmo tempo não serve para nada!
Pois, é o tudo e é o nada!
Então é melhor...
“ORAR E VIGIAR”

Espirito Santo
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PODER
O...
“PODER”
Não vale nada!
Nem um vintém!
Pois, ninguém consegue ter...
“O QUE O UNIVERSO TEM”
E quem consegue...
“SER”
O Universo...
“VÊ QUE NÃO É NINGUÉM”

Espirito Santo
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SOZINHO!
Ninguém constrói ou destrói só...
“DEUS” Conseguiu!
Conseguiu se destruir em vidas!
Mas depois precisa dessas vidas
Para construir um...
“DEUS” Melhor!

Espirito Santo
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MORTE
“morte”
É uma Transformação
Que nos causa dor da separação!
Mas fica a esperança de um dia
Estamos todos juntos nessa ou em outra...
“DIMENSÃO”

Espirito santo

142

DEUS X DIABO
Tanto Deus como o Diabo
Diga – se de passagem
(DIABO CRIADO POR DEUS)!
Só tem utilidade (Poder Sobre Natural)
Em forma Universal!
Ou seja:
(SEM FORMA NENHUMA DE SER)!
Melhor dizendo...
“O PROPRIO UNIVERSO”
Pois como vida seja essa vida...
(QUE FORMA SEJA)
Só serve para...
“ENSINAR/TRANSFORMAR/MATAR”
Outro ser ou a si próprio
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Como qualquer outro ser
Por mais insignificante que seja esse ser!
“ACREDITE SE QUISER”

Espirito Santo
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Eu sou “DEUS”
Eu sou Deus, você também é!
Pode ser o “SER” que você for
Deus tu és!
Á tempo para tudo
Um dia outros disseram isso aqui
Partiram sem sair daqui!
Eu sou Deus, você também é!
Estude e trabalhe para melhorar sua vida
E a de outrem também!
Deixe seu recado registrado
Nessa Imensidão de vidas
Não se pertube com o fracasso
Sempre continue a lutar
Para vencer na vida, mesmo de fracassar!
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Cuide-se e só usufrua as coisas boas do...
“UNIVERSO”
Isso é uma prova de sucesso!
Limpe o que suja
Para outrem e você viver melhor!
“EU SOU DEUS VOCÊ TAMBÉM É”
Não tenho poder nenhum
Sou uma vida igual a você
Meus conhecimentos são seus conhecimentos
Os sentimentos e as dores
E os prazeres são todos iguais aos seus!
O amor foi criado e gerado
Quando vida passou a ter nessa Imensidão
Solitária por prazer!
Procure sempre...
“ORAR E VIGIAR”
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Sem si matar de orar!
“MAIS UMA VEZ EU REPITO”
Usufrua com dignidade as coisas boas do...
“UNIVERSO”
E cuidado com os vícios, pois tudo vicia!
Prolongue essa caminhada (VIDA)
O mais longa possível sem o prazer viciado de...
“VIVER”
“EU SOU DEUS, VOCÊ TAMBÉM É”
Termino essa narração dizendo que estou
E sempre estive aqui com vocês
Nascendo (RESSUSCITANDO) e morrendo
Tudo outra vez e por amor a...
“VOCÊS”
Assinado: “JESUS CRISTO (O SALVADOR)”
Espirito Santo
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JESUS (Satanás Demônio Lúcifer)
SATANÁS DEMÔNIO LÙCIFER
É o mesmo...
“JESUS”
Acredite se quiser!
Somos todos, uma só família!
Nessa Imensidão sem fim
Acredite se quiser!
Sendo o...
“AMOR”
A solução dos meus dos seus dos nossos...
“PROBLEMAS”
Acredite se quiser!
Fixo só o...
“UNIVERSO”
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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!
Agora sim, nós sabemos que “ELE”...
“JESUS”
É o verdadeiro...
“SATANÁS / DEMÔNIO / LÚCIFER!”

Espirito Santo
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JESUS / SANGUE
Universo inventou o...
“SANGUE”
Nada como “ELE” próprio derramá-lo!
Pois, já tinha derramado bastante...
“INDIRETAMENTE”
Como “ELE” não quer mais ver seu sangue...
“DERRAMADO”
Estão todos...
“SALVOS”

Espirito Santo
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Universo e o “SER” Mulher!
Falam que o Feminino saiu do Masculino!
É o que conta muitos livros históricos!
E os Animais?
Outros Seres Universais Fêmeas e Machos
Saíram de onde?!
Dizem que foi do Universo (Lógico e evidente)rsrs
Mas vamos narrar em curto espaço de tempo
A história da “MULHER”
Conta nos Livros +++ Famoso do Mundo...
“BÍBLIAS”
Que foi a traidora e causador de toda confusão
Sofrimentos e Mal do Ser!
Está toda perseguição a esse “SER ANGELICAL”
Até os dias de hoje através de Criaturas
Geradas por “ELAS”!
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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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Universo (HORROROSO)

Universo horroroso...
“VAZIO”
Si encheu de vidas lindas!
Dê sua contribuição preservando a sua...
“VIDA”
E a de...
“OUTREM”

Espirito Santo
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PODER UNIVERSAL
Quem quer o Poder Universal
Vai deixar de existir!
Vai morrer e ter vida sem viver
Pois o Universo é morto
Dar a vida sem querer!
Já que não tem opção
A não ser a criação
Dentro de si sem poder!
A não ser um ajudar o outro
Ou tirar a vida sem saber
Que a verdadeira morte é o Universo
Criando vidas sem perceber!
Sendo “ELE” (Universo)
Vivendo dentro dele próprio por viver!
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Por fim criou normas
Para dentro de si sobreviver!

Espirito Santo

155

UNIVERSO / MUNDO / CONCERTO
Não interessa se o...
“MUNDO / UNIVERSO”
Está uma...
“BADERNA”
Se você concertar a si...
“PRÓPRIO”
Concerta o...
“UNIVERSO / MUNDO”

Espirito Santo
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MATÉRIA / UNIVERSO
A Matéria é o...
“PRINCÍPIO / MEIO E FIM UNIVERSAL”
Não interessa “ELA” procurar evolução
Em outros lugares Universais
Pois sua Evolução está nela própria
Juntamente com o...
“UNIVERSO”

Espirito Santo
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UNIVERSO
O Universo (INFINITAMENTE) falado
Era perfeito!
Pois era um vazio
Mas, era feio!
Si poluiu cheio de vidas
E ficou bonito, mesmo com os defeitos!

Espirito Santo
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DEUS ( um SER morto)
Meu Deus é um ser morto!
Pouco se importa com isso
Pois, sua vida é...
“EU E VOCÊ”
CONCLUSÃO:
“SOMOS NÓS”
E todo tipos de vida que está dentro dele
Se movimentando dentro desse ser
Inerte sem vida!
Que não tem corpo
A não ser o gerado dentro de si
Essa confissão de seres querendo ser...
“DEUS SEM PODER”
Finalmente repito a todos:
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Deus é um ser morto
Que só é vivo gerando a vida
Que somos nós!
Por isso trabalhe e estude
Cuidando do Universo (DEUS)
Que somos “NÓS”!

Espirito santo
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Sexta – Feira (SANTA)
Nós simples mortais
É que temos pecados
E os animais é que são os culpados!
Temos de orar e vigiar
Pois os Satânicos
Vivem a atentar e tirar proveitos
Dessa invenção maluca
Chamada de vida e meio caduca
Que sente todo tipo de dores
Inventada pelo Universo
Pois sem opção se regrediu
Nesse tipo de Evolução!
Espirito Santo
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DEUS / PERFEIÇÃO
A perfeição só existiu
Quando existia um ser só!
Após sua explosão em vidas
Tudo se tornou imperfeito!
CONCLUSÃO:
O ser pedindo perdão a...
“DEUS”
É o próprio Deus pedindo perdão a...
“SI PRÓPRIO”!

Espirito Santo
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ENTE / SER
Ente é a criação do Ser!
Ente é a vida do Ser!
Ente é Logos!
Ente é Dasein!
Ente é Deus!
Ente somos Nós!

Espirito Santo
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UNIVERSO / ESPIRITO
(1ª. PARTE)
Tudo no Universo vem do...
“ESPIRITO”
(segundo as Bíblias)
Logo: Tudo e todos no Universo são...
“ESPIRITOS”
Independente das suas áreas atuantes!
-----------------------------------------------------------UNIVERSO / MATÉRIA
(2ª. Parte)
Matéria é tudo que ocupa lugar no...
“ESPAÇO”
(segundo as Ciências)
Logo: Tudo no Universo são...
“MATÉRIAS”
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Seja o que for até o...
“ESPAÇO”!
----------------------------------------------------------UNIVERSO / CÉLULAS
(3ª. Parte)
Todo Universo e o corpo humano
É formado de...
“CÉLULAS”
(segundo Ciência / Religião)
Logo; Tudo no Universo (inclusive o Próprio)
Não passa de uma simples...
“CÉLULA”!
-----------------------------------------------------UNIVERSO / VIDAS
(4ª. Parte e FINAL)
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Seja o Universo:
“ESPIRITO / MATÉRIA / CÉLULA”
Sejamos nós o que seja
Fomos criados pelo Universo!
CONCLUSÃO:
“o UNIVERSO é VIDA”

Espirito Santo
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Sou DEUS (vocês também)
Estive ai com vocês em forma de Matéria!
Nascido e criado como qualquer um de vocês!
E vocês não acreditaram!
Hoje muitos de vocês morrem e Ressuscitam na...
“SURDINA”
Muitos contam até em depoimentos
E vários de vocês não acreditam!
Deus Universal é o próprio Universo
E toda vidas dentro dele tem o mesmo!
Procurem viver com amor
Amor verdadeiro de uma cuidar do outro
Mesmo dessa forma passageira!
Assinado: “JESUS CRISTO”
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 importando
O tipo de (SER) que seja!
Do ser mais insignificante (PARA ALGUNS)
Ao ser mais importante (IDEM)
Seja quem seja (TODOS TEM O MESMO VALOR)
Agora só resta...
“ORAR E VIGIAR”
Como os seres educadores mandam
Trabalhar e Estudar (UM DOS DOIS SÂO OS DOIS)
E vale salientar que: (ORAR E VIGIAR)
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Não passa simplesmente de...
“ESTUDAR E TRABALHAR”
Si cuidar cuidando de si e do próximo
Mesmo se o próximo não estiver próximo!

Espirito santo
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MEDO / DOR
Medo é igual a Dor!
Que o Universo inventou
Para o ser acreditar num Criador!
“ELE” Universo até veio sentir
Apesar de já saber do Medo e da Dor
Em outro ser viver!
Viu que o Medo e a Dor
São iguais em todo sentidos
Mas mesmo assim não se importou!
Mandou que “ORASSE E VIGIASSE”
Dizendo que “A TEMPO PARA TUDO”
(AMASSE O PRÓXIMO COMO A SI MESMO)
Até os dias de hoje não regressou!
Os seus irmãos Judeus
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Mesmo com toda sangria
Esperam um (CRISTO) nascer de novo
Não acreditando na (VIRGEM MARIA)!
Mas pouco importa o nascer de novo
Ou voltar com todo poder
É tudo a mesma coisa
Pois, de (CRIADOR A CRIADOS)
Ninguém merece morrer!

Espirito Santo
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Universo / Lúcifer / Maria / Jesus
O Universo é interessante
Si 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 sabedorias!
Após fazer as primeiras vidas
Denominadas de Anjos
Pegou (LÚCIFER) para novas Hegemonias
Fazendo o mesmo si rebelar com outros Anjos
Fez criar a Dimensão terrestre
Para fundar outra Dinastia!
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Depois de muitos vendavais
Com dores e sofrimentos
Preparou uma linda jovem
Chamada de “MARIA”
Para conceber um filho “SEU”
Para ter uma nova Harmonia
Esse jovem “JESUS CRISTO”
Apesar de todo 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
Se viverem desunidos e não pregarem a palavra
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Não importando como e onde estiverem
Nessa Imensidão de seres criados pilo Universo
Diretamente ou indiretamente ligados a “ELES”
Para cultivarem as suas “SABEDORIAS”!

Espirito Santo
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UNIVERSO E A MULHER
Onde estava tu linda Mulher?
Escondida nessa Imensidão!
Vivia a vagar sozinha na Luz ou Escuridão?
Pouco importa, pois, é tu a Perfeição!
“TE AMO! TE ADORO! TE VENERO!”
Desde o inicio dessa Imaginação!
Quem foi feito primeiro?
“EU OU TU”
Pouco importa, pois formamos agora uma...
“COMPLEMENTAÇÃO”
Um do outro nessa Imensidão!
TE AMO! TE ADORO! TE VENERO!
Tu és o amor perfeito desde Eva e Adão!
Dizem que tu da costela foste criada
Com mais perfeição!
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Pois, tenho a coragem de dizer:
“ÉS A PRÓRPIA CRIAÇÃO”
Humilde até na sua Regressão!
Formastes todas as vidas nessa Imensidão!
Dizem que o pecado entrou no Mundo
Mas, o pecado é a própria Criação!
Pois não tinha jeito mesmo
De ir se regredindo sem perfeição!
TE AMO! TE ADORO! TE VENERO!
É o amor em todas as formas e Imaginação!
Em Maria é que foi revelado a sua perfeição
De Criadora / Mãe / Filha / Mulher de tudo mesmo
Sem tirar nem por uma Interrogação!
TE AMO! TE ADORO! TE VENERO!
Mulher / Mulheres
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Pois, és o Inicio / Meio / e o Fim da Criação!
Dizem que “DEUS É AMOR”!
Mas quem não reparou que temos
Tão pertinho de nós o “AMOR CRIAÇÃO”
Gera o Filho / Dar a Luz / Alimenta!
Meu “DEUS”! Tão pertinho de mim!
Mim beijando! Mim abraçando! Mim amando!
E eu sonhando e procurando encontrar
Em ouro lugar a “PERFEIÇÃO”!
TE AMO! TE ADORO! TE VENERO!
Mulher! Mulheres!
Tudo enfim desse imenso Vazio
Cheio de vidas geradas por Ti!
O nosso querido “JESUS” até se curvou
Perante a Ti e falou:
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“atire a primeira pedra quem não tem pecados”
Hoje entendemos o seu jeitinho de si regredir
Dentro de “SI” de “NÓS” com “AMOR”!

Espirito Santo
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