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“O ANTICRISTO”

É O PRÓPRIO...

“JESUS CRISTO”

“SANTO, PROMOÇÃO DO CAPETA”

SUMÁRIO NO FINAL

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
3 – EVANGELHO... (ESPÍRITA KARTECISTA)
4 – ETC
Tendo as mesmas erradamente serem chamadas
de Bíblias Católicas e Protestantes etc
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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
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
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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
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

6

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
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.
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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
provocando todo tipo de destruição a mesma com
Guerras e Poluições (vale salientar que nós usamos
os ensinamentos bíblicos para provocar muitas
dessas destruições).
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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).
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).
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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
onde existe Deus existe Deusa (Onde existe Pai
logicamente dentro da Razão existirá a “MÃE”).
Ficando em vez de Trindade Santa:
“QUARTETO SANTO”
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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.
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.
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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)
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 /
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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
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
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
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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
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.
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Mas também não morriam; ninguém se movia, era
como se fossem estátuas.
Pedro saiu à procura de alguém para conversar e
perguntar alguma coisa.
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
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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...
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!
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Vindo a nascer em forma de Homem e Mulher,
até em Animais, Insetos e todo Ser, Deus Pimenta
veio a si desfazer!
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!
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Tive sede, bebi!
Tive sono, dormi!
Despertei, agradeço a Deus Pimenta, ainda estar
aqui!
25
Paz e bem

A ARCA NAVE

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
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negros. Depois de várias reuniões, Deus decidiu
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
seguinte: qualquer outro mundo que venha a existir
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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“

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...
Das suas criações
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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
Só sei que inteligentemente...
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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...
38

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...
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:
Meu Deus! Qual a finalidade de nossa existência?
“MAI-VOS UNS AOS OUTROS”
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Foi o que o Cristo nos falou amilhares de séculos
atrás...
“AMAI – VOS UNS AOS OUTROS, COMO ELE
NOS AMOU”
40
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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!
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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

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...
Saídas de dentro de “TI”!

ESPIRITO SANTO
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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
Obrigado Deus Amor!

ESPIRITO SANTO
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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...
“AMOR”

ESPIRITO SANTO
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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!

Espirito santo
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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
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!
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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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