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um apelo a todas as nações do mundo
Aceitem este Livro como um presente a ToDoS vocês,
sem preferências; esqueçam as suas superstições e religiões,
unam-se a uma fraternidade só, tornando-se “CRIANçAS
dE dEUS” (por adoção) e tragam a PAZ para sempre
na TERRA, e tenham boa vontade para com TOdA a
humanidade, POR FAvOR!!
É sua únICA chance de sobrevivência.
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INTRODUÇÃO • AVISO IMPORTANTE
Este não é um livro religioso, eu repito, este não
é um livro religioso, do jeito como você entende a
palavra religião hoje, com os sacerdotes, as igrejas e
seus estúpidos ritos e rituais pagãos.
Antes de ler este livro, você deve separar
totalmente em sua própria mente o Senhor
Guardião da Divindade (em Inglês, GOD - DEUS), de
TODAS as formas de religião-organizadas e superstições
sem sentido, e lê-lo com a mente aberta, sem qualquer
idéia preconcebida.
O Torá (Antigo Testamento); o Novo Testamento (que
são combinados na Bíblia) e o Alcorão não são livros
religiosos também. Eles são guias enviados pelo Senhor
Guardião da Divindade, Rei e Soberano do Universo,
para lhe dizer o que você tem a fazer e as regras que
tem que a seguir, para ser capaz de aprender como
você tem que ser, e então possa, eventualmente, vir para
casa, para o seu verdadeiro lar.
Este livro é FATO e não ficção. É a verdade sobre a
vida nesta galáxia e aqui na Terra. É a verdade que você
estava, ou deveria estar esperando há milhares de anos
para ouvir, ou seja, qual o real significado da vida
na Terra . Este livro foi escrito para iluminar o mundo
todo, sem preferência de cor, raça ou credo; é um livro
para todos os seres+humanos, incluindo você. Se,
depois de ter lido e digerido seu conteúdo, você
optar por não acreditar nele, terá sido a sua própria
decisão e você terá os meus pêsames mais profundos,
porque, muito em breve, como resultado de sua decisão,
você será o primeiro a ser torturado, pelo que você fez,

em seguida, queimar e morrer no Último-Dia, como lhe
foi prometido e continuamente lembrado, por milhares
de anos. Você terá perdido sua última chance de
sobreviver à execução, e terá sido da sua livre escolha.
Ao ler este livro, ou qualquer dos Livros do Guardião
da Divindade (DEUS), você deve pedir-LHE que o
ajude a interpretá-lo corretamente, enquanto você o está
lendo, assim como ouvir a sua iluminação telepática.
Se não, Satanás o estará confundindo e desvirtuando.
Peça ao Senhor para interpretá-lo para você, e descarte
a interferência de qualquer ser+humano, com
exceção de mim.
Por favor, desculpe minha falta de profissionalismo
como escritor. Eu sou um soldado, não um escritor.
Escrevi este livro, não para demonstrar e impressionar
as pessoas com o meu domínio do idioma Inglês, mas
para ser o mais claro e compreensível a todas as
crianças adotadas por Deus.
Eu escrevi este livro com a ajuda e orientação do
meu Pai, e por amor a todos vocês. Se você se ofender
com este livro, então sugiro que, para seu próprio bem,
destrua o seu ego e aprenda a humildade, então não
mais se sentirá ofendido. Se você não destruir o seu ego,
seu ego é que irá destruí-lo.

Paz na terra, boa vontade para todos os homens.
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Capítulo I
Antes do início

(da vida humana na Terra)
1:1 Milhares de anos terrenos atrás, muito longe daqui, nesta
galáxia, na Estrela da Manhã (Apocalipse 2:28), o Guardião
Senhor da Divindade, o Rei (Malaquias 1:14), Regente
e Guardião do Universo (Surata 23:86) derrotou uma
revolução liderada por Lúcifer (Satanás) (Apocalipse 12:7-9).
1:2 A Estrela da Manhã (Vênus) é habitada pelos imortais
“Seres de Luz “(Espírito/Energia), cuja civilização, com
base no amor “puro”, tem zilhões de anos de idade.
1:3 Lúcifer, agora conhecido aqui na Terra como Satanás (o
Opositor), o Diabo (o Mentiroso/Caluniador) (Dragão
Vermelho/Serpente - Apocalipse 12:3, 9) a partir do
qual a palavra Diabo (do mal) é derivada, por causa do seu
egoísmo e natureza arrogante, queria derrubar o Senhor
e tomar seu lugar, para que pudesse governar e impor
sua própria opinião e desejos egoístas sobre os céus. Ele
incentivou e incitou muitos dos outros habitantes da Estrela
da Manhã (Estrela Dalva), aos quais as pessoas na Terra
chamam de Anjos, a acompanhá-lo, iniciando então,uma
guerra contra Deus (Apocalipse 12:7 e Isaías 14:13-14).
1:4 Anjos não possuem harpas nem têm asas, eles têm
apenas um tipo de som melódico na voz e podem voar.
A mentalidade muito simples do povo dos primeiros dias
bíblicos, que nunca tinha visto nada na Terra voando, a
menos que tivesse asas, levou ao mito sobre anjos.
1:5 Lúcifer não declarou a guerra e nem lutou com honra, mas
sorrateiramente assassinou e lutou por meios desonestos
11
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(João 8:44 / Bíblia Rei dos reis, João 8:35), como os
terroristas todos fazem.
1:6 Príncipe Michael, o filho mais velho de Deus, conhecido
por muitos nomes aqui na Terra, um dos quais é Jesus,
comandante-em-chefe dos Cavaleiros JEDI (que foram
os guardiões dos céus por zilhões de anos); lutou com os
seus cavaleiros, usando a “Luz” e a “Força”, que é a força
do amor. Deus, que é puro amor, fonte e controlador de
Sua “Força”, o amor, a maior força na criação, derrotou
Lúcifer e seus seguidores, alguns daqueles que foram
enganados com mentiras, em luta contra Deus.
1:7 Diferentemente de Lúcifer, que não teria poupado ninguém,
o Senhor, em Sua Infinita sabedoria e compaixão, resolveu
demonstrar seu amor e misericórdia aos seus inimigos.
Deus, sabendo que Lúcifer tinha inventado a mentira
(João 8:44 / Bíblia Rei dos reis, João 8:35), e enganou
muitos anjos sem força de vontade para que o seguissem,
decidiu não executá-los imediatamente, mas lhes dar uma
chance para que percebessem o erro de suas atitudes. Se
eles realmente se arrependessem, dentro de um prazo
pré-definido de tempo, Ele iria poupá-los, se não, Ele não
teria outra alternativa senão destruí-los (Malaquias 4:6)
(João 3:17-18 e 5:24-25).
1:8 O Senhor então teve que decidir o que fazer com Seus
prisioneiros, para que eles não pudessem mais fazer o
mal, e facilmente aprenderem a ser bons. Por serem
espírito/energia (Lucas 9:55: Vós não sabeis de que
espírito sois), eles não poderiam ser punidos; somente
poderiam ser destruídos, utilizando “FOGO” (não um
fogo terrestre), porque eles não sentem DOR e não têm
nenhuma necessidade (Apocalipse 7:16).
1:9 A não execução de Lúcifer e seus anjos, por sua vez, criou
uma situação bastante difícil.
12
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1:10 Eles tinham que ser doutrinados nas doze leis do
céu, OS DOZE MANDAMENTOS (ver anexo), dez
dos quais foram transmitidos a Moisés no Monte Sinai
(Êxodo 20:1-17), e o décimo primeiro e décimo segundo,
que foram ensinados mais tarde, por Jesus, um dos quais
Deus exemplificou e ainda o faz, isto é, “amai aos vossos
inimigos para vos tornardes bons”. Ele fez isso para
lhes dar uma chance, e a oportunidade de aprenderem
a ser bons, mesmo que eles pretendessem, e realmente
tentaram, matá-Lo. Isso mostra perfeitamente, o uso
gentil que Deus faz da força.
1:11 Jesus proclamou o novo MANDAMENTO, “Que vos
ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós”, aos seus
discípulos (João 13:34 e 15:12). Ele lhes dizia que amassem
seus inimigos, e lhes ensinava porque amava os discípulos
que tinham sido originalmente seus inimigos na guerra
(Apocalipse 12:7), de outra forma,eles não estariam aqui,
na prisão (Isaías 14:12 -15) (Lucas 9:55 e Apocalipse 12:8)
(Surata 17:8 e 83:7).
1:12 Amar seus inimigos não significa lhes permitir que
façam o mal, nem que escapem ilesos ao praticarem
o mal.Também não se pode lhes permitir que
convençam outros a fazer o mal, e tampouco impedilos de fazer o que Deus quer que todos façam. Assim
como quando Satanás usou Pedro para tentar impedir
Jesus de fazer a Vontade de Deus, e Jesus disse a Satanás,
que falava através de Pedro, “Para trás de mim, Satanás”
(Mateus 16:23).
1:13 O décimo segundo MANDAMENTO também
pronunciado mais tarde, por Jesus, é: “Vós não
deveis julgar.” Aquele que julga o outro, condena a
si mesmo (Mateus 7:1). Isso se aplica a todos vós,
especialmente nos seus tribunais. Deus enviou os seus
13
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julgamentos e Leis, através dos Mandamentos, e
os julgamentos e as leis de qualquer outra pessoa são
Totalmente Ilegais. Se todos preservassem os
mandamentos não haveria nenhum problema na
Terra.
1:14 Todos os presos foram submetidos a penas de morte
provisórias, a não ser que aprendessem a ser bons.
Aquelas sentenças de morte continuam valendo, e só
serão suspensas no Dia do Julgamento. Você ainda
está sob a sombra da Sentença de Morte (Êxodo
34, 6-7) (João 3:17-18 e 5:24-25).
••• • •••
Como eu já disse, na introdução, este livro é fato
e não é ficção. A palavra JEDI é uma abreviatura
para o JEsus DIscípulo. Antes que qualquer um de vocês
caia na armadilha enganosa de pensar que este livro é
um romance de ficção científica, baseada em “Guerra nas
Estrelas”, por George Lucas, só porque eu usei a palavra
JEDI, eu vou explicar a você, algo que George Lucas não
sabe, ainda.
		 George Lucas, naturalmente, acredita que ele
escreveu: “Guerra nas Estrelas”, mas, na realidade, foi
lhe dito, telepaticamente, o que escrever, nos episódios IVVI, inclusive, e, em seguida, forçados a fazer os primeiros
episódios, pela mesma “força” à qual o filme “Guerra nas
Estrelas” se referira, como etapa muito importante na
preparação da humanidade, para a verdade há muito
aguardada, sobre as verdadeiras razões para a vida
humana na Terra (o que eu estou fazendo aqui na Terra?),
o sentido da vida e a sua finalidade, que estão contidas
neste livro. Este Livro é fato-científico. YODA é uma
abreviatura e se refere a um livro de formação.
14
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		 George Lucas, não compreendendo que estava
recebendo a mensagem telepaticamente, acha que “Guerra
nas Estrelas” veio de sua imaginação, que é reação humana
perfeitamente normal, experimentada por muitas pessoas
ao longo dos séculos. Rudyard Kipling achou que escreveu
“Se”, Oscar Wilde pensou que escreveu “O Retrato de
Dorian Gray”, Joe Darian pensou que ele escreveu a letra
de “O Sonho Impossível”, e a lista é interminável.
Embora “Guerra nas Estrelas” seja considerada como
ficção cientifica, em uma galáxia distante, para divertir,
na verdade se refere a esta galáxia e à vida na Terra,e
contém a verdade, que é demonstrada simbolicamente.
O que Luke Skywalker descobre, durante o filme
“Guerra nas Estrelas”, episódios IV-VI inclusivos, é o que
cada um de vocês tem que aprender, que é capaz de
sobreviver, sair daqui e ir para casa. O Episódio I é uma
ficção sem sentido.
••• • •••
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CAPÍTULO II

“A Escola Reformatória, Um Presídio sem grades”
Leis do Carma - causa e efeito
Semeadura e colheita

}

Somente deserto

“Honi soit qui mal y pense” Envergonhe-se quem nisto vê malícia.
Não julgueis, para que não sejais julgados (Mateus 7:1-2 e
Lucas 6:37). Se você julgar alguém, por qualquer julgamento,
que não tenha sido transmitido por Deus a Moisés, você será
julgado da mesma maneira, por Deus. Deixai-o, quem não
é um pecador, que atire a primeira pedra. Ninguém jogou
uma pedra, porque todos os seres+humanos são pecadores
(Mateus 7:11). Por quê?

2:1 Depois de fazer um estudo da situação, Deus e os anciãos (de
Estrela da Manhã) decidiram criar uma escola reformatória,
longe o suficiente, e onde, para o período determinado, se
poderia seguramente tentar ensinar Lúcifer e os seus anjos
a serem bons a partir desse momento. Após este período,
eles poderiam voltar para casa (Deuteronômio 28:1)
(Apocalipse 2:28: “E dar-lhe-ei a estrela da manhã”) (Surata
29:6).
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2:2 O objetivo, era para todos e cada um deles aprenderem,
individualmente, a serem como Deus (Mateus 5:48
e 19:17). As pessoas tinham perdido o seu caminho
e não poderiam encontrá-lo novamente por si sós.
Posteriormente, Jesus veio para mostrar o único
caminho correto, através de seus ensinamentos. (Eu sou
O Caminho [para Casa], a Verdade e a Vida; nenhum
homem pode chegar ao PAI [Casa], a menos que
seja como eu - João 14:6), ou seja, altruísta, bondoso,
humilde, amoroso e atencioso com todos, inclusive com
seus inimigos, e disposto a sacrificar sua própria vida
humana, em benefício de todos.
2:3 Isso necessita 100% de fé na promessa de Deus, de que
existe vida após a morte humana, e você deve confiar
nele o suficiente para seguir o exemplo de Jesus, e
merecer o seu direito de recuperar a sua divindade (a
imortalidade), e ir para casa.
2:4 Não haveria nenhum sentido em aprender a ser bom o
suficiente para chegar ao céu, se não fosse este o lugar
de onde você veio originalmente, e seu verdadeiro
lar, não é ???
2:5 Plena fé resulta de conhecer a Deus pessoalmente,
bem como de aprender a se comunicar diretamente
com Ele, e fazer a sua vontade (Oséias 6:6). Deus jamais
quis que as pessoas acreditassem nele, ele sempre quis
que vocês O conhecessem. (Jeremias 9:24) (João
17:3).
2:6 O Planeta Terra foi escolhido para ser uma prisão, porque
era longe o suficiente e ao lado oposto da galáxia, e não
tinha formas de vida “inteligentes”, mas seria capaz de
suportar formas de vida animal brutas. No entanto, era
na sua própria forma, um belo planeta (Rev. 12:9, 12)
(Surata 17:8 e 83:7).
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2:7 Foi também previsto, para ter ambientes bonitos, com
a finalidade de incluir neles as lições necessárias. A
natureza, tanto de origem vegetal e animal, era para
dar pistas para aqueles que as procuram, “procure e
encontrará” (João 8:32).
2:8 As estações da natureza se destinam a ensinar: Primavera
simboliza nascimento, tanto da flora como da fauna.
Em seguida, o Verão, que é o tempo de crescimento.
Outono é o tempo de maturação e consolidação, e por
último chega o Inverno, tempo de retração e morte
(cabelos cor de neve e rugas). E novamente a Primavera,
renascimento. Tudo isso foi projetado, para mostrar-lhe
sobre a reencarnação humana, ou o perpétuo processo
de vida após a morte, até que você se aperfeiçoe e
recupere a sua divindade e volte para casa, ou até que se
esgote o tempo, e seja executado.
2:9 A vida animal iria ensinar a superioridade do macho,
como o provedor e protetor, zelando inclusive pela
educação dos jovens, demonstrando-lhes amor e carinho
e ensinando -lhes o código de conduta e respeito aos pais.
Então, na velhice, os papéis se inverteriam e os filhos
cuidariam de seus pais, e então ambos aprenderiam
a humildade. Os velhos, em razão da fragilidade e
dependência, e os jovens que ao olharem para seus pais
veriam o que o futuro lhes reserva.
2:10 Ao ensinar o auto-aperfeiçoamento, a natureza ensina
a alma a se aperfeiçoar.Dessa maneira são eliminados
os fracos, as fraquezas, e as imperfeições, sobrevivendo
apenas os mais saudáveis como na seleção natural. Desse
modo, tornando-se parceiros, mantém a sobrevivência
e a raça saudável.
2:11 A harmonia e o equilíbrio entre os dois lados da natureza,
ou seja, animal e vegetal, só pode ser mantida através da
19
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ajuda mútua e da perfeita integração com Deus.
2:12 A natureza fornece alimentos, água e abrigo, três das cinco
necessidades básicas, dadas por Deus. A quarta, de igual
importância, é o livre-arbítrio (liberdade) ou o direito de
escolha entre seguir Satanás ou Deus, aprendendo a ser
bom, sem ser coagido, mas através do encorajamento
amoroso. Isto é de extrema importância.
2:13 Esse encorajamento e ensinamento, que vem de dentro
(IN-TUIÇÃO) através da voz interior, comum a todos,
além das circunstâncias e do meio ambiente e das lições
da vida, tem de ser acompanhados do livre-arbítrio para
escolher. Se Deus nos obrigasse, a todos, a fazer coisas,
nós nunca iríamos aprender, e Ele não teria como saber,
se nós estavámos sendo bons, por vontade própria ou
porque ele nos estava forçando. O quinto direito dado por
Deus é o direito à autodefesa, contra o mal.
2:14 Havia também um sistema perfeito de recompensa
e punição, que era para ser praticamente instantâneo
(dando tempo para arrependimento), e extremamente
justo (Justiça Divina de Deus), de modo que, qualquer
pessoa procurando, pode encontrar a perfeita “Lei
Karmica” , como é conhecida nas culturas orientais. As
culturas ocidentais a conhecem como “Semeadura e
Colheita”. Ambos são apenas “Causa e Efeito”, recebendo
seu “somente-Deserto”.
2:15 Em determinado momento no tempo, uma alma está
exatamente onde ganhou o direito de estar, através de
todas as suas ações e pensamentos anteriores. No tempo
eterno, há possibilidades de mudança, a fim de coincidir
com o merecimento. Isto ia ensinar e incentivar os bons
e punir o maus, para que aqueles que abriram seus olhos
espirituais e procuraram, fossem capazes de dar sentido
à sua vida: passado, presente e futuro. Isto seria, então,
20
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como incentivar a fé e a confiança pura e verdadeira
em Deus, fazendo a Sua Vontade, resultando em mais
dependência e intimidade com Ele, e ainda mais fé, até
que venha a conhecê-Lo e amá-Lo.
2:16 O antigo símbolo Romano para Vênus, a deusa do
amor, é o espelho. O espelho reflete exatamente o que
é mostrado para ele, assim como Deus, o Soberano de
Vênus (Estrela da Manhã), também reflete o bem e o mal
que lhe mostramos.
2:17 Se uma alma expressa a Deus apenas 5% de fé, Ele
retribui com 5%, e assim por diante, até 100% de fé,
recebendo de Deus o reembolso de 100%. Esta fé
invisível e mágica, produz milagres pessoais, que
previamente se pensava serem apenas coincidências.
É como se fosse uma droga que vicia, que cura
absolutamente tudo, sem efeitos colaterais. O vício
aumenta a fé pura e destrói o ego-ismo até que 100%
de fé seja alcançada. Esta fé vem acompanhada por uma
alegria espiritual (duradoura, ao contrário da alegria
humana que é frágil e temporária) que ninguém pode
tirar de você (se a tiver). E esta alegria é tão intensa e
plena de Amor e “Luz” que “a taça transborda”, e lhe
proporciona uma imensa vontade de compartilhar a
experiência com todos, por ser tão maravilhosa!
2:18 Deus, sendo a resposta para cada questão, e a cura
para todos os males, é a única coisa que toda a
alma precisa, pois com Deus, a alma tem tudo (Deus
é a fonte e fornecimento de “Luz” e de todas as coisas
boas. - Mateus 6:33 e Lucas 12:31: “Buscai antes o reino
de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”).
Deus é o melhor amigo que qualquer alma poderia ter
(para sempre), e Ele está com você 24 horas por dia,
onde quer que vá.
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2:19 Nenhum amigo humano pode estar com você 24 horas
por dia, todos os dias, onde quer que vá. Seus amigos
humanos não podem protegê-lo do Diabo, e realmente,
todos eles são maus, enquanto que Deus é bom e o
Regente do Universo, a mais poderosa “força” de toda
a criação.
Que amigo maravilhoso de se ter!
2:20 Haveria níveis espirituais superiores e inferiores, como
nas escolas humanas, que vão desde o berçário até à
universidade (Marcos 12:32-34) com classes de A a Z, e
todos os graus entre eles. O que os humanos chamam de
inteligência e níveis de inteligência, ou consciência, são
realmente níveis espirituais.
2:21 Os níveis superiores ajudariam a ensinar os inferiores,
através do exemplo, e não por palavras, enquanto TODOS
os níveis estão sendo ensinados por Deus - (ProfessorChefe). Todos os alunos deverão se ajudar mutuamente, e
tornando-se então menos egoístas (amarás o teu próximo
como a ti mesmo - Mateus. 19:19). Deste modo ganharão
mais pontos e responsabilidades, ascendendo na escada
espiritual, até que se tornem bastante semelhantes a Deus
(como Jesus demonstrou), graduados até que possam ir
para casa (João 8:32 / Bíblia Rei dos reis 8:23)
2:22 A fim de fazer funcionar o sistema de recompensa e
punição quase instantâneos, e delimitar a prisão, Deus
cercou a Terra com uma proteção invisível contra fugas
(Gravidade). Dotou-a também de carcereiros invisíveis
aos olhos-humanos (anjos da guarda), para garantir
que ninguém jamais poderia fugir (e ninguém nunca
conseguiu). Este Campo de força contém o Plano Astral
(Paraíso), que é cheio de luz, “Seres de Luz” e de Justiça.
2:23 Os guardas, sendo invisíveis, também ajudariam a
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convencer os “anjos caídos” maus a terem respeito, fé
pura e confiança na proteção do Senhor. Sendo o Diabo
igualmente invisível, é incapaz de atacar algo que não
possa ver ou tocar. Então, quando, por falta de fé na
proteção de Deus, Ele permitir o mal e percalços em sua
vida (Honi soit qui mal y pense), você sentirá medo e
terá necessidade de pedir Sua ajuda. E irá recebê-la, caso
traga fé sempre-crescente, confiança e proximidade com
Deus. Essa ajuda será destinada àqueles que abriram seus
olhos espirituais, e procuraram buscar um significado
para suas vidas.
2:24 Para aqueles que não acreditam o suficiente, nem
buscam a Deus constantemente, Ele envia as calamidades
em suas vidas. Quantas pessoas, que dizem não acreditar
em Deus, e de repente num momento de medo em suas
vidas exclamam: “Deus, me ajude, por favor!!! Se eles
falassem com Ele o tempo todo, como deveriam, essas
calamidades não aconteceriam, porque não haveria
necessidade. Assim Deus não precisaria lembrá-los o
tempo todo de dialogarem com Ele.
2:25 Uma vez que a crise acabe, a maioria das pessoas não tem
sequer a decência nem boas maneiras, para agradecerLHE, por tê-las ajudado a resolver o seu problema. Essa
ajuda ocorre telepaticamente dizendo-lhes o que fazer
para resolver o problema, ou enviando-lhes exatamente a
ajuda física na medida correta e na hora exata. E as pessoas
continuam ignorando-O, até que nova calamidade venha
a acontecer.
2:26 Não há ninguém tão cego, como aquele que se recusa a
ver. Abra os seus olhos espirituais, e veja as coisas como
elas realmente são. Não acredite nos seus próprios
olhos humanos, porque Satanás usa-os para enganar e
mentir para você. Um homem cego vê com seus olhos
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espirituais, por isso os cegos eram capazes de reconhecer
Jesus, como está escrito, no Novo Testamento.
2:27 Quão mais afortunado é você do que um deficiente
visual, pois não teve o dom da visão removido, e ainda
assim é mais cego do que ele. Sua visão foi removida, para
que ele aprendesse a apreciar os valores espirituais, ao
invés dos materiais, mundanos; como havia acontecido
anteriormente, o que lhe valeu o castigo de ser cego.
2:28 A fé é a chave que abre todas as portas (Batei com
verdadeira fé e será aberta para vós - Mateus. 7:78), e sem ela, você vai viver na escuridão e medo, até sua
execução no Último-Dia.
2:29 Quando os preparativos foram concluídos, os
prisioneiros foram enviados para a Terra (Isaías 14:12)
(Lucas 10:18 e Apocalipse 12:9) (Alcorão, Surata 17:8 e
83:7), para o período pré-definido de tempo (Apocalipse
12:12), ou seja, até o “Último-Dia” - “Dia do Sentença” “Armageddon”, ou a libertação, se aprenderam a ser bons.
2:30 Lúcifer e seus anjos (você) estavam trancados, por um
curto período de tempo (em tempo eterno) (Apocalipse
12:12) (Surata 70:4).
2:31 Caso a prisão, fosse feita apenas para conter os anjos
do mal, seria um desperdício de tempo, e, para ser
um reformatório, ela precisaria funcionar como uma
escola. Deus não permite qualquer desperdício (como
demonstrado por Jesus, após a alimentação dos cinco
mil, quando ele pediu aos discípulos que recolhessem
todas as migalhas, de modo que não haveria desperdício
- João 6:12) e, portanto, através do amor, sabedoria,
compaixão e misericórdia, Ele decidiu construir um
reformatório, para ensinar a seus filhos adotivos e
desobedientes, a serem bons, para que eles pudessem
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voltar para casa, assim que possível.
2:32 No entanto, ele teria que ter a certeza que vocês
genuinamente mudaram, e não causarão mais
problemas, mas viverão em amor e harmonia com os
outros habitantes da Estrela da Manhã - bons anjos de
Deus. Ele também quer que seus guardas estejam aptos
a voltar para casa.
2:33 Toda esta discórdia deixa Deus muito triste, e ele
olha para o mundo e chora, porque Ele quer que todos
sejam bons, e venham para casa, para que Ele possa
(metaforicamente, falando) “matar o bezerro cevado,
e dar uma festa, para o retorno de todos os Seus filhos
pródigos”, como o pai (do filho pródigo) fez, em Lucas
15:22-24. Isso é tudo o que Ele sempre quis de você.
2:34 Na parábola do “filho pródigo”, o filho pródigo que foi
morto e reviveu (Lucas 15:24), representa você. O filho
pródigo que estava morto, (condenado à morte por seus
crimes) ao retornar em humildade, arrependimento e
vergonha de seu pai (Deus), passou a servi-Lo e a fazer a
sua vontade. Ele reviveu, sendo perdoado; estava perdido
e foi encontrado. Ao ser reencontrado, descobriu, para
sua surpresa, que ele foi aceito de volta, com alegria,
por seu pai, como seu filho e não como servo, como ele
temia. Então percebeu que foi muito tolo ao deixá-lo, e
que sua vida seria muito melhor, vivendo e aprendendo
com seu pai, que é muito mais sábio do que ele.
2:35 Deus é o dono da vinha (o mundo), e Ele enviou o
Seus servos (profetas), seu filho (Jesus Cristo), e
os lavradores (você) que o mataram, e precisarão ser
punidos (Sacerdotes e pessoas do mundo) (Mateus
21,33-46), caso não se arrependam.
2:36 Para funcionar como um reformatório, tudo teria
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que se enquadrar (e se enquadra) em uma das quatro
categorias:1. Ensinamento de Deus e “espero”
aprendizagem por você. Se a lição não for
aprendida, deve ser repetida, muitas vezes, até
que seja finalmente assimilada. Cada vez
que houver falhas, haverá punição. (“Quando
será que eu vou aprender?”).
2. Testes para verificar quão bem as lições foram
aprendidas e se realmente o foram, mesmo. As
provas são elaboradas de modo a mostrar a Deus
os resultados, na medida exata. Deus “usa” o diabo
para estes testes, permitindo que ele o tente, e então
o Pai o aconselha a não fazer o que Satanás diz, em
um “cabo-de-guerra” espiritual, para verificar de que
lado você, voluntariamente, está. (Esse é o motivo
para a necessidade de livre-arbítrio). “Essas coisas
são enviadas para tentar-nos.” (Jó 1:12 e 2:6-7).
3. Recompensas são concedidas na forma de
felicidade espiritual verdadeira (alegria) e
iluminação, para aqueles cuja aprendizagem foi
bem feita e que praticaram boas ações.
4. Castigo por não aprender a ser bom e por
continuar a seguir o Diabo, fazendo o mal. O castigo
toma forma de vários tipos e graus de dor, tanto
física como mental, por exemplo, angústia, medo,
enfermidades ou lesões, etc.
2:37 Qualquer coisa importante, na vida de todos, se
encaixa numa dessas quatro categorias. A decisão é sua.
A escola humana é baseada nesses mesmos princípios, e
é uma escola dentro de uma escola, mas, infelizmente,
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eles ensinam os valores mundanos, ao invés dos valores
de Deus.
2:38 Não existe absolutamente nenhuma coincidência,
pois tudo está previsto, até o mais ínfimo detalhe, de
modo que quando as coisas acontecem, você tem que
perguntar por quê, e a sua voz interior vai lhe responder.
Então, aqueles que buscam, serão capazes de dar sentido
às suas vidas e seguir o caminho certo. Da mesma forma,
não existe sorte.
2:39 Você deve procurar a Deus, e enxergar o bem em
todos; em tudo, em todas as circunstâncias, bem como
incentivar o bem em si mesmo, e em todos ao seu redor.
2:40 Descubra Deus no sorriso e na confiança de uma
criança, ou de um ente querido.Observe também o amor
dele ao dar-nos animais amorosos, como amigos “fiéis”
para fazer-nos companhia; e na beleza da natureza e de
um ambiente harmonioso.
2:41 Conheça a Deus e o que é bom, e sinta o amor
dele! (Oséias 6:6).
2:42 Não julgue a ninguém! Quem o homem pensa que ele
é, ao achar que tem o direito de julgar o outro, quando
ele mesmo é ruim e prisioneiro como todos?
2:43 Somente Deus pode julgar, porque só Deus sabe o
que é bom, e pode, portanto, julgar com justiça. Homens
são apenas relativamente bons ou ruins, uma para o
outro, da mesma forma seu julgamento, porque não há
ninguém bom, aqui na prisão. Todas as boas almas foram
para casa nos céus. Era falso o julgamento, que enviou
Jesus, o Nazareno (veja Números capítulo 6), para a cruz.
2:44 Se todos seguissem e respeitassem as leis de Deus e
Julgamentos, não haveria problemas. No entanto,
a arrogância do homem o trouxe aqui em primeira
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instância, e ele criou então, as suas próprias leis. O homem
parece pensar que ele pode governar este planeta melhor
que Deus. E o mundo se encontra em total confusão, por
causa disso.
2:45 “Sua vontade será feita na Terra, como é feita no céu”. SE
todos fizeram a vontade de Deus, como todos os profetas
(mensageiros de Deus) tem aconselhado, ele poderia
endireitar o mundo, muito rapidamente, usando pessoas
para fazer isso, e transformar o mundo num lugar melhor
para todos a viverem. Infelizmente, neste momento, quase
todo mundo está fazendo a vontade de Satanás, e agindo
assim, estão tornando o mundo um lugar pior para se viver.
2:46 Você fez sua cama, agora deite-se nela;ou refaça-a. O
mundo é sua cama.
2:47 Quando você está com pessoas que acha que são boas,
aqui na Terra, e você está se divertindo, (na verdade você
está é num mau momento), basta lembrar que você está no
inferno, e com as pessoas que são realmente ruins. Então,
tente imaginar o que deve ser, no céu, onde as pessoas são
realmente boas e ninguém mata ou rouba, ou diz
mentiras, ou pratica estupros e todos se amam e você pode
confiar em todos.
Você não preferiria estar lá?

••• • •••
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CAPíTUlO III

A Criação de animais-humanos
uma só carne.
Mateus 19:5-6
Marcos 10:6-9

Mensagens para o
Mundo da Medicina
“As boas e as más notícias.”

uma só carne

Para ser capaz de controlar esses anjos do mal (almas você), ainda mais eficientemente, para ser capaz de lhe
disciplinar e lhe ensinar a ser bom; deus decidiu criar
animais-humanos, que se harmonizassem com o resto da
natureza. Essas criaturas seriam animais vivos, respirando
ar e com as mesmas funções corporais como as dos outros.
3:2 Eles também têm que ter os mesmos instintos-animais
egoístas, isto é viver pela sobrevivência do mais apto, mas
não seriam maus (os animais não são do mal, como você,
eles são apenas animais, e não conhecem nada melhor, do
que viver seguindo seus naturais instintos animais).
3:3 Então Deus criou Adão (Homem); depois criou Eva (Mulher)
a partir da costela do Adão, fazendo a carne dela da carne e
do osso dele. E Ele deu esta simples história para Moisés, na
Gênese,e mais tarde deu-a a Maomé, no Alcorão.
3:4 Caso fossem catalogadas as famílias, em árvores
genealógicas, de todos os povos, os livros Gênesis, Bíblia e
o Alcorão seriam uma biblioteca de 10 a 20 volumes. E eles
3:1
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já são tão grandes, que muita gente permite que Satanás
os intimide a não lê-los, devido ao seu tamanho.
3:5 Quando os animais-humanos já haviam sido criados,
Deus soprou vida neles (vida humana - Surata 15:29).
3:6 Foi dada a Lúcifer e a seus anjos (você), uma escolha,
e tiveram que decidir se iriam ou não submeter-se às
limitações humanas e serem reprogramados para serem
bons, gradativamente, ao longo de muitas vidas humanas
e milhares de anos da Terra, ou para se sentarem e
esperarem pelo “ FOGO” para destruí-los. (Surata 15:30).
3:7 Todos os anjos do mal/os jinns (você), exceto Lúcifer
(Satanás) mesmo, optaram por submeter-se a serem
encarcerados em “Adãos e Evas”, fazendo seres+humanos
(Apocalipse 3:7 - “o que abre, e ninguém fecha; e fecha,
e ninguém abre”).
3:8 Mais tarde, quando Jesus disse aos seus discípulos: “fará
as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas” (João
14:12), ele estava se referindo à devolução dos poderes
super-humanos e da divindade em operar milagres, tanto
ou melhor que ele (quando se encontrava encarnado como
“filho de Maria”), se conquistassem o perdão. Lembre-se que
ele também teve que se submeter às limitações humanas,
permitindo que as pessoas pudessem vê-lo e seguirem seu
exemplo (Eu sou o caminho, você tem que ser).
3:9 A razão pela qual Lúcifer, agora chamado de Satanás,
é tão poderoso, é porque ele se recusou a submeter-se
às limitações humanas, e ser encarcerado num animalhumano, para aprender a ser bom. Então ele ainda retém a
sua memória e os poderes super-humanos. Ele se recusou,
por causa de sua arrogância incrível, que foi o que o levou
a ser banido do céu, junto com você, na primeira instância
(Surata 7:11 e 15:31-44).
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3:10 Satanás (Lúcifer) pediu a Deus para perdoá-lo, até o
último dia, e O Senhor concedeu o seu desejo, para que Ele
pudesse utilizá-lo na tarefa de tentar os seres+humanos
(você). Satanás jurou atacá-los, a todos, de todas as
maneiras, em especial do lado interior, (o inimigo) pela
sedução; mentiras, etc., (Surata 7:15-20 e 15:44), porque
ele considera a todos vocês como traidores dele, por
terem-no culpado e submetido às limitações humanas,
com o objetivo de aprender a serem bons. É por isso que
ele agora é seu inimigo.
3:11 Se você segui-lo agora, ele irá recompensá-lo com a única
coisa que ele tem a oferecer - ou seja, tesouros materiais
mundanos, que você não pode reter, e os prazeres
animalescos da carne. Se você segui-lo de fato, será até “O
FOGO” - execução.
3:12 Se você se esforçar para ser bom, Satanás irá atacá-lo,
de todos os lados, para tentar puxá-lo de volta para seu
controle, porque, quando você fizer o bem no mundo, você
se tornará uma ameaça para ele. Nesta hora é que você
precisará de 100% de fé, e com essa fé, a proteção de
Deus contra o mal (Efésios 6:10-18) (Surata 2:257).
3:13 Toda vez que você deixa Satanás te enganar, pensando
que não pode vencer a injustiça, só porque você é
minoria, e está completamente cercado (por exemplo,
“contra os principados” - Efésios 6:12); e quando, ainda
que você não deixe Satanás te enganar, você pode
vencer, se confiar em Deus e vestir sua armadura.Agindo
assim você está dizendo a Deus que acha Satanás mais
poderoso que Ele. Isso é ridículo, porque Deus o enviou
para cá e o mantém aqui, contra a sua vontade, razão
pela qual, durante milhares de anos, Satanás tornou-se
mais e mais amargo e endemoniado. Ele está tão doente
e depravado, que eu sinto pena dele.
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3:14 Você sempre pode vencer a injustiça, com bastante
fé, quando se comunica com Deus, seguindo suas
ordens e mantendo100% de fé, porque Ele vai estar com
você, a cada passo do caminho. Isso não significa que
será fácil, mas ninguém disse que a vida na prisão seria
fácil. Você terá que lutar, a cada passo do caminho, mas,
com 100% de fé, você pode usar a “Força”, para superar
TODOS os obstáculos. Quando você está fazendo a
vontade de Deus em seu benefício, o mundo inteiro
não pode impedi-lo de vencer.
3:15 Se você perder a sua fé, você vai perder a batalha.
Entretanto, se você se mantiver seguindo em frente e
impedindo Satanás de te assustar; sustentando-se na sua
fé, na proteção de Deus, seguindo a Sua Vontade, você
NÃO PODE PERDER. Em qualquer caso, os problemas
em sua vida são apenas testes, para ver se você está
disposto a lutar por Deus, contra Satanás. Você não
deveria ver essas coisas como problemas, mas como uma
oportunidade de ganhar pontos para a sua remissão.
3:16 Não existem problemas; apenas soluções à espera de
serem encontradas. Eles são apenas problemas em sua
mente, ou maneira de pensar. Se você não reconhecêlos como problemas, então eles são não problemas, mas
soluções à espera de serem encontradas, e você deve
ser grato por essas oportunidades de lutar para mostrar
seu valor. É a sua maneira de enfrentar e superar
essas provações, que vai construir seu caráter e força
espiritual (força de vontade); fazendo você mais forte e
se tornando o que você é.
3:17 Não lute por motivos egoístas, e mantenha a
calma, porque suas emoções humanas (medo, raiva,
agressividade) podem ofuscar seu julgamento, e bloquear
as mensagens de Deus e da “Força”, e você vai perder (a
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“Força” só pode ser utilizada para o conhecimento e a
defesa, não para ataque de agressão física). Você perderá,
porque Satanás usará sua raiva e agressão contra você,
fazendo com que você diga coisas que realmente não
sente, para as pessoas que poderiam lhe ajudar, se você
não as tivesse insultado e afastado, com a sua raiva e
agressão.
3:18 Depois de ter estabelecido quem é amigo e quem é
inimigo, enfrente seu inimigo, seja qual for a posição
dele. Lembre-se que “TODOS os homens foram criados
iguais”, e ainda o são, aos olhos de Deus. Não transforme
as pessoas em falsos deuses e nem os louve, (você
tem sido Comandado a não fazer isso – OS DEZ
MANDAMENTOS), se você fizer isso, você derrota a si
mesmo, antes de começar.
3:19 Se você luta com as emoções humanas, você vai
bloquear a “Força”, e Satanás pode despistá-lo, desviá-lo
para outra direção, e mantê-lo atolado, argumentando
com alguém que provavelmente poderia ter-lhe ajudado,
assim acelerando seu progresso.
3:20 Lute com o seu espírito e determinação, não com seus
punhos, salvo em legítima defesa. Mantenha-se calmo e
sorridente, em todos os momentos; ouça a orientação de
Deus, então vá em frente e vencerá.
3:21 É simples assim, essas coisas são enviadas para testarnos. NÃO complique as coisas, com as religiõesorganizadas, e besteiras supersticiosas. Seja simples,
Deus (bom) / Diabo (mal), isso é tudo que há, é isso.
Religião-organizada foi inventada por Satanás, para
enganá-lo, e complicar tudo. Não o deixe enganar você.
3:22 Você tem que lutar por Deus (bem), contra o mal,
para passar nos testes, e provar a Deus que você
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genuinamente mudou de lado, e pode ser confiável. Lutar
com Satanás, contra Deus, foi a causa do seu envio pra
cá. A única maneira de você provar a Deus, “sem
sombra de dúvida”, que você genuinamente mudou
de lado e quer ser bom, é lutando, aqui e agora, por Deus
(bom), contra o Diabo (o mal).
3:23 Procure as lutas, quanto maiores, melhor. Quanto
maior a luta, mais pontos você pode ganhar para sua
remissão. Procure as causas que precisam ser defendidas,
em benefício de todos, não apenas por seus próprios
motivos.
3:24 Mesmo que você não procure lutas, eles virão a você.
Há tanta injustiça neste mundo, que inevitavelmente,
você as encontrará e quando isso acontecer, esta será a
sua luta. Caberá a você, decidir se lutará, para o bem
(Deus), contra a injustiça (o mal-Diabo), e, ao vencer,
ter a certeza de que ajudou a fazer um mundo melhor,
para si e para todos que vivem nele. Se você se omitir
enfrentará as conseqüências de sua atitude, sofrendo
injustiças, permitindo assim a sua continuação e
crescimento, tornando o mundo mais maléfico e injusto,
pra si mesmo, e todos os que vivem e sofrem nele.
3:25 Se você decidir lutar como deve, cada batalha será
como um treinamento que vai prepará-lo para a
próxima, e assim por diante, em progressão. No entanto,
você NUNCA deve levar para o lado pessoal, ou perder
a sua calma (auto-controle). Não se zangue, seja
determinado.
3:26 Permaneça SEMPRE humilde, mesmo na vitória, pois
você não poderia ter vencido sem a ajuda de Deus. Então,
quando você passar no derradeiro teste, que é ser como
Jesus, em pensamento, palavra e ação, em TODOS os
momentos, em todas as circunstâncias; fazendo sempre
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o bem sempre para os outros, você pode ir para casa.
É tão simples assim!
3:27 Pode ser simples, mas não é fácil. Você tem que
provar a si mesmo, e lutar por seu direito de ir para
casa, contra todas as probabilidades, mas com 100% de
fé, a “Força” vai estar com você, sempre, para protegêlo em cada passo do seu caminho desde que você não
perca a sua fé, em sua defesa.
3:28 As pessoas dizem: “Se há um Deus, deixe que ele
prove isso para mim”. Quem eles pensam que são, que
Deus precise provar algo para eles? São eles que vão
ser executados, e não Deus, e é exatamente esta mesma
atitude, estúpida e arrogante, que causou seu envio pra
cá em primeira instância. SE você pedir desculpas e tiver
verdadeira fé, então Deus vai provar, a cada um
de vós, que Ele é real (João 7:17). Você não vai vê-Lo,
porque é preciso manter a fé.
3:29 Seres+Humanos, como você os conhece, são uma
combinação de quatro coisas:
1. Um animal-humano (o corpo que você está
usando temporariamente) com sua própria vida
independente - humana e mortal (João 3:6).
2. A alma (o verdadeiro você), que é o espírito/
energia – é Venusiana e é Imortal (João 3:6).

}

3. O Espírito Santo, (o bem), e
4. O Diabo, (o mal),

As duas vozes
telepáticas que cada
ser+humano normal
tem em sua cabeça.

3:30 Quando um bebê humano nasce, ele não tem alma,
mas ele está vivo e respirando, com a sua própria vida
humana animal (Surata 15:30), antes que a alma entre
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no corpo. Alguns seres nunca têm uma alma, porque eles
são tão primários que são incapazes de aprender algo, nem
mesmo a humildade. No outro extremo da escala, uma
pessoa totalmente senil é um animal-humano, deixadovivo, pois a alma já o deixou.
3:31 O corpo humano nada mais é do que um computador
orgânico vivo muito sofisticado (por normashumanas), que se auto-reproduz e se auto-repara (Se
não estiver muito danificado). É uma combinação
de computadores menores, por exemplo, cérebro,
rins, fígado, etc., que compõem o conjunto todo, préprogramados com instintos animais egoístas, que
sua alma tem que aprender a superar. O cérebro físico
humano opera o corpo e as suas emoções, mas sua mente
e seus sentimentos pertencem à sua alma. É por isso que
Jesus disse que a carne é inútil, e que é só o espírito (alma
- o verdadeiro você) que tem valor (João 3:6 e 6:63).
3:32 Não haveria nenhuma utilidade uma alma entrar no
corpo de um bebê, enquanto ele estivesse na barriga
da mãe, durante a gestação. A razão pela qual a alma
é colocada dentro de um corpo, como já foi explicado,
é para aprender, e não poderia aprender alguma coisa,
dentro de um bebê que está dentro de um útero, dentro
do corpo de uma mulher.
3:33 Momentos após o nascimento do bebê, ele passa por
uma mudança, passando a ter o reconhecimento e a
consciência. É neste momento que a alma se aloja no
corpo, junto com o Espírito Santo, e o Diabo (o inimigointerno).
3:34 O Espírito-Santo ou a boa voz é introduzido no corpoanimal-humano, junto e conectado com a alma. É a
conexão telepática da alma com Deus. Simplificando
as coisas, para facilitar sua compreensão, considere
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por um momento, que Deus, é como um computadormestre e banco de memória (fonte de conhecimento);
com o Santo-Espírito, servindo de conexão entre a alma
e um computador pessoal, ligado ao mestre computador,
através do qual, a cada alma é ensinado, individual e
pessoalmente, o que é bom e o que é mal, pelo Senhor,
então você terá um melhor entendimento de como as
coisas funcionam.
3:35 Você pode solicitar e receber informações de Deus,
através da aprendizagem, para usar sua conexão telepática
(Espírito Santo - 1 João 2:27). “Buscai e encontrareis”, mas
apenas se você procurar com TODO o seu coração
(Jeremias 29:13), e na humildade pura.
3:36 Infelizmente, tudo que você faz é pedir-lhe para lhe dar
isso, ou aquilo, ou fazer isto ou aquilo, para você. Você
NUNCA pergunta a ele o que VOCÊ pode fazer por ele,
não é? Isso não é muito egoísta e unilateral?
3:37 A outra voz, que todos têm na cabeça, e sabem muito
bem que é o mal, é, obviamente, a voz do Diabo.
3:38 Deus só vai responder às suas perguntas, se forem o tipo
certo de perguntas, e se você perguntar a ele da maneira
certa, com a atitude correta. E também se a resposta
o ajudar espiritualmente. A resposta só irá ajudá-lo
materialmente, caso seja pertinente à tarefa que ele lhe
designou, e não apenas a realização de um desejo egoísta.
Ele vai responder quando sentir que você está preparado,
e não quando você pensa que está pronto para isso.
3:39 Talvez você possa obter uma resposta imediatamente,
ou em uma hora, ou em uma semana, um mês, um
ano, ou até mesmo dez ou mais. E você terá a resposta
exatamente quando estiver pronto para isso, e
será lembrado, do momento exato em que fez o pedido.
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Então você perceberá, no seu íntimo, que quando fez
a pergunta, não estava preparado para a resposta, e
antes precisou ser ensinado para entender a resposta.
Esse é o momento em que realmente deveria dizer:
“OBRIGADO”.
3:40 Ele vai ajudá-lo com tudo que você faz, se você lhe
pedir. Mas Ele não vai ajudá-lo a fazer algo que seja
errado para você, ou mais alguém.
3:41 Então, se você não obtiver uma resposta, é porque está
pedindo as coisas erradas, e/ou da maneira errada, ou
você ainda não está pronto para a resposta.
3:42 Quando você começar a fazer a vontade Dele, Ele
também irá prover para você materialmente, mas só se
você acreditar que ele irá, e dará somente o que
você precisa, e provavelmente não o que você quer, o que
seria errado para você. Se você tiver mais do que precisa,
alguém mais (Satanás) está lhe pagando. Aprenda a
desejar somente o que você precisa para ter condições de
fazer a Sua Vontade.
3:43 Deus só vai dar o que você precisa, e não mais, a fim
de mantê-lo sob controle, e facilitar-Lhe a tarefa de
orientar você, de forma mais eficiente. Se Ele der mais
do que você precisa, Ele perderá o controle sobre você e
você poderá se desviar do caminho, tornando-se menos
dependente de Sua fonte contínua. Esta situação de
rédea curta também permite que ele teste sua fé, até o
último segundo, antes que Ele atenda a sua necessidade.
Se você estiver fazendo a Sua obra, Ele sabe o que você
vai precisar, antes de você, e já está organizando o
fornecimento, antes mesmo de você sentir a necessidade.
3:44 É por isso que Jesus disse ao homem que queria ser
perfeito, que, além de obedecer os mandamentos,
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como ele afirmava ter feito a vida toda, ele deveria vender
seus bens e dar o dinheiro aos pobres (os “pobres” era a
bolsa coletiva dos discípulos, caixa ou saco, mantida por
Judas - João 12:6), colocando-se totalmente nas mãos de
Deus, pois só assim Deus poderia lhe ensinar, prover e
controlar eficientemente (Mateus19:21).
3:45 Quando você trabalha para Ele e, portanto, em sua
própria salvação, é uma parceria. Você tem que completar
a tarefa, e Ele tem de fornecer as ferramentas e materiais.
Caso contrário, como Ele poderia esperar que você
terminasse o trabalho?
3:46 Você apenas tem que ter fé e confiar Nele. Ele não vai
deixar você, mas Ele vai fazê-lo esperar, até o último
momento, para testar sua fé, Nele e em Seu provimento.
3:47 É como se você estivesse em um “tour misterioso e
mágico”, que pode levá-lo a qualquer lugar da Terra,
onde ele pode usá-lo e ensiná-lo melhor. É diversão
e magia, VERDADEIRA magia.
3:48 Deus tem que prover seu sustento, a fim de “manter
o corpo e a alma juntos.”
3:49 Então o corpo-animal-humano é apenas um cárcere
para a alma, dentro de uma prisão (Terra), a milhões de
quilômetros de casa – em segurança máxima. Embora
a prisão seja aberta, ninguém jamais escapou, e
ninguém jamais escapará.
3:50 Não há possibilidade de vida “humana”, a não ser em
nosso planeta. Há vida em todas as galáxias, mas não
vida-humana, porque o corpo humano não é necessário
em qualquer outro lugar, exceto neste planeta-prisão, para
servir à única finalidade para a qual foi concebido e criado.
3:51 DEUS criou o ser+humano (animal-humanocorpo+alma) para que Ele pudesse disciplinar
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a alma (Ser), e puni-lo, se/quando ele faz algo errado.
A alma, no seu estado livre, é a energia invisível (aos
olhos humanos). Ela não sente calor, fome, frio, sede
ou DOR (em qualquer das formas variadas) e, portanto,
não pode ser punida e disciplinada, só destruída.
Diferentemente dos humanos, ela não tem necessidades
(Apocalipse 7:16).
3:52 Não é possível ensinar a uma alma imperfeita, em seu
estado livre, a ser boa, proibindo-a de jantar, porque
não sente fome. Não é possível dar uma tapa no seu
bumbum, porque não tem um, e, de qualquer maneira,
não sente dor.
3:53 A alma é normalmente trancada dentro do corpoanimal-humano, durante o período de vida física. É
lacrada, de tal forma, que se torna parte integrante do
corpo (Apocalipse 3:7), sentindo tudo o que o corpo
sente. Então, impondo dor ao corpo, a alma sente, e assim,
pode ser castigada, em diferentes graus, dependendo
do que merecer. Há diferentes tipos e intensidades de
dor, por exemplo, física; mental, angústia, dificuldades,
incapacidades e deformidades, etc.
3:54 Isso tudo é projetado para ensinar a humildade, e a
destruir o “EGO” (egoísmo). Toda dor é anexada ao
“EGO”. Quando o “EGO” for extinto, toda a dor também
cessa. A vida é uma crucificação perpétua, concebida
para destruir o egoísmo, a ganância e o materialismo.
3:55 Deus fala à alma por telepatia, usando a voz interior,
que é a mesma voz usada por Satanás, para perpetuar as
mentiras das religiões e as infundadas superstições,
fazendo crer a todos que se trata de sua consciência. Ela
não é sua consciência, é Deus falando com cada um de
vós, por telepatia, através de sua conexão - o Espírito Santo.
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3:56 Muitos de vocês dizem: “Por que Deus não fala
comigo?” Ele fala! Para todos e cada um de vocês,
mas vocês não o escutam.
3:57 Sua consciência verdadeira é você, e o que você
decide fazer é um teste. Quando Satanás o tenta, e Deus
lhe recomenda, com sua voz interior, para Não fazer o
que ele diz, porque é errado, então, o que você decide
fazer, é fruto da sua consciência. Você é sua consciência,
Não a voz interior, e cada um de vocês é responsável,
independentemente, pela Sua própria alma. Não importa
o que todo mundo faz, eles não são responsáveis pela
sua alma. VOCÊ É! ELES são responsáveis pelas almas
deles, acreditem eles, ou não.
3:58 Satanás conversa com seu corpo animal, e o tem enganado
a pensar que você nada mais é do que um bruto, com funções
corporais básicas; quando você é realmente o espírito, e só
temporariamente está aprisionado neste corpo animal, que
o serve, no momento, para as funções básicas, comer, ir ao
banheiro, ficar velho e enrugado e morrer, etc.
3:59 Você parece querer acreditar no Satanás, quando ele
diz que você não é melhor do que um animal fedorento.
Você parece não querer ser divino novamente.
3:60 Satanás tenta convencê-lo a apreciar o que lhe proporciona
prazeres fisicos, por exemplo, sexo, sado-masoquismo,
egotismo, materialismo, egoísmo, concorrência e
superioridade, assassinatos, espancamento, depravação
e perversão, etc., para tentar reduzi-lo ao mesmo baixo
nível dele, de modo que você NUNCA seja capaz de ir
para casa. Ele é a serpente, sempre comendo pó – o mais
baixo que alguém pode chegar (Gênesis 3:14).
3:61 Você, sendo realmente espírito, nunca alcançará a
verdadeira e duradoura felicidade, ou a satisfação,
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a partir de prazeres animalescos, mesmo sendo tão
agradáveis quanto prometem ser. É auto-destruição e
um círculo vicioso. Quanto mais você tenta, mais você
sente que precisa, e as coisas se tornam piores. Um
exemplo perfeito disso é ninfomania, em que o sujeito
confunde amor com sexo, que, sendo animal, não traz
a verdadeira satisfação e realização espiritual. Satanás,
então (a partir de dentro), engana-o a pensar que, se
ele fizer bastante sexo, obterá realização, e então tenta
desesperadamente conseguir bastante sexo. Infelizmente,
Satanás é um mentiroso, que o enganou, e repetidamente,
ele permanece num círculo vicioso. Quanto mais sexo
ele obtém, menos satisfeito se sente, tornando-se cada
vez mais perdido, solitário, desesperado e confuso.
3:62 Você não é um animal, você é espírito. Prazeres apenas
animalescos NUNCA satisfarão a necessidade de sua
alma para o amor espiritual, e plenitude.
3:63 Deus, a fonte do amor espiritual (Deus é amor), é a resposta
para cada questão, problema ou doença em sua vida.
Uma vez que você encontrou Deus e o reconhece como o
vosso Pai, você automaticamente tem a solução para todos
os problemas e doenças, contanto que você tenha contato
“direto”, e faça o que Ele lhe disser (Sua Vontade).
3:64 Aprenda a reconhecer a diferença entre o amor
verdadeiro e o sexo animalesco ou luxúria!
3:65 O motivo ou lógica, na elaboração dos seres+humanos,
por Deus, é que a alma tem que superar e controlar o
animal, em seguida, usá-lo para dar amor (espiritual e
puro) e afeto (humano), e fazendo-o sempre em benefício
de todos. Você tem que superar tanto o animal quanto o
egoísmo espiritual, tornando a tarefa duas vezes mais
difícil de alcançar, e assim, conseqüentemente, tornando
o resultado final duas vezes mais eficaz.
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3:66 Esta foi a demonstração dada por Cristo, na cruz,
quando ele controlava o corpo animal que estava usando
temporariamente, gerado pelo corpo de Maria, com a
ajuda de Deus, e, em seguida, usou-o, para o benefício
de todos na Terra, assumindo para si os pecados do
mundo inteiro. Ele o controlou e utilizou, na medida em
que “voluntariamente” sofreu a agonia da cruz,
oferecendo a sua vida humana, para dar às pessoas o
melhor exemplo - a destruição do ego, com CONTROLE
perfeito, voluntariamente, para o benefício dos outros.
O exemplo perfeito de altruísmo. Você deve
aprender aquele grau de controle.
3:67 Já se passaram dois mil anos e ninguém ainda
compreendeu
o que a demonstração da cruz
realmente significa. A cruz não é para ser usada em
torno do seu pescoço. É para ser usada internamente.
Estenda os braços, horizontalmente, olhe-se num
espelho, e você verá a sua cruz. Sua cruz é o seu egoísmo,
que você deve superar e destruir. A cruz de “autosacrifício”, ou seja, destruição voluntária de seu próprio
egoísmo, pela rendição, de seus interesses humanos,
materiais, para o benefício e bem-estar espiritual de
todos os outros, criando assim um bom exemplo a ser
seguido, por suas ações e não apenas palavras.
3:68 Quando Ele disse “Eu sou O Caminho, siga-me”, não
quis dizer “levante-se e siga-me pela rua”. Isso significa
que Jesus é o Caminho, e você também deve ser, antes
que possa segui-lo de volta para o céu (lar/casa).
3:69 Para fazer isso, você deve perguntar a si mesmo, 24
horas por dia, em cada situação, o que o Jesus faria,
diria ou pensaria, nesta situação? Então, antes de fazer,
dizer ou pensar alguma coisa, você deve esperar e ouvir
a voz interior, podendo assim, seguir em frente, guiado
43

O Caminho de Volta

e protegido para a vitória.
3:70 No momento de incrível agonia, Jesus disse: “Perdoailhes, Pai (você, todos vocês), porque eles não sabem o que
fazem”. O povo não sabia o que estava fazendo, porque
estava sob o controle de Satanás, e essa é a razão pela qual
Jesus veio, para mostrar “O CAMINHO (para casa)”,
em primeiro lugar. As pessoas estavam “fora de controle”,
porque não conseguiam dominar seus corpos “animais”,
onde estavam aprisionados. Satanás os havia enganado
usando sua própria arrogância religiosa contra eles.
3:71 Deus conversa com a alma, e o aconselha a ser bom.
Satanás conversa com o
corpo-animal-humano,
que você está usando, e tenta seduzi-lo a fazer o que
é errado para a sua alma (verdadeiro você). Sua alma
(você) poderia facilmente controlar o corpo que você
está usando, se não fosse por Satanás. No entanto, como
Satanás é mais poderoso do que você, você sozinho,
nunca poderá vencê-lo. Eis porque você precisa da
ajuda de Deus, 24 horas por dia, e de contato- direto,
para que possa fazer a Sua Vontade.
3:72 Uma vez que você tenha a ajuda de Deus, Ele controla
Satanás, deixando-o livre para controlar seu eu animal
e espiritual, e as coisas se tornam muito mais fáceis.
Conforme você avança, você se torna mais e mais
dependente de Deus, e se transforma num “filho de
Deus” (por adoção), até que isto venha a ser uma
segunda natureza. Na medida em que Ele o ajuda, a sua
fé e seu amor por Ele, aumentam continuamente e, com
isso, a sua paz interior.
3:73 Quanto mais progresso você faz, mais feliz e tranqüilo se
torna. A verdadeira felicidade se define como:– Felicidade
espiritual - (alegria) e satisfação espiritual com seu próprio
progresso e realizações, tanto físicas como espirituais.
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Enquanto você progride, os testes se tornam mais difíceis,
e por isso você precisa mais da ajuda de Deus, na mesma
medida em que Satanás tenta cada vez mais puxá-lo para traz.
3:74 Eventualmente, você consegue conhecer a Deus,
como uma entidade, e neste ponto, já não é mais uma
crença, mas um conhecimento e um relacionamentopessoal e de amor, de pai e filho.
3:75 Na medida em que você está começando a conhecer
a Deus, Satanás vai tentar mais e mais retardar seu
progresso, e por isso você também vai passar a conhecêlo e aos seus ardis, as maldades que usa para tentar
assustá-lo. Uma vez que você perceba Satanás e saiba
exatamente como ele atua, então você será capaz de
vencê-lo - você tem que conhecer o seu inimigo, antes
que possa vencê-lo.
3:76 Quanto mais você conhecer a Deus, mais vai perceber
como Ele é grandioso-maravilhoso, carinhoso, sábio,
compassivo e misericordioso, e mais vai se perguntar,
como pode ser tão cego. Você também quer saber como
conseguiu viver sem ele, e Seu “amor divino”, cercando-o
e protegendo-o de todos os males.
3:77 Em seguida, você aprende a amar, e desfrutar, fazendo
a Sua vontade, e então recebe a recompensa espiritual
cada vez maior e, portanto, verdadeira felicidade
(alegria), que ninguém pode tirar de você. Você será tão
repleto de amor, paz e alegria, que realmente saberá o
verdadeiro significado de “o meu cálice transborda
(jorra)”, e passa a compreender e VIVER perfeitamente
o Salmo 23.
3:78 É tão maravilhoso que palavras não podem descrever
como é estar no “Vale da Sombra da Morte”, onde nada
há a temer nem a ninguém, sabendo que, enquanto
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você acreditar, ele irá protegê-lo. Serenidade não é estar
livre da tempestade, mas ter a paz, conquistada pela
verdadeira fé, em meio à tempestade.
3:79 Este tipo de paz e alegria, não é temporário ou fugaz,
como a paz simples da felicidade humana. Ela é eterna,
como a sua alma (desde que você sobreviva até o último
dia), e ninguém pode tirá-la de você, exceto você mesmo,
se perder a sua fé.
3:80 O Torá, O Novo Testamento e O Alcorão não são
Livros religiosos: eles são um guia para ir para casa.
3:81 Muitas pessoas acreditam que, se levam o que
consideram ser uma boa vida, então Deus deveria
ajudá-los.
3:82 Mas não é assim que funciona, porque só Deus sabe o
que é bom. Você é mal, tanto quanto seu julgamento, ou
do contrário não estaria aqui.
3:83 Se você fizer o que você acha que é bom e para o
bem de todos, normalmente será errado, não só para
você, mas também para aqueles ao seu redor. Deus,
sendo altruísta, sempre faz o que é melhor para todos os
interessados, e não apenas para um indivíduo. O que você
acha que é bom, pode ser bom para seu corpo, mas não
para sua alma, que é realmente o verdadeiro você, a
única coisa de real importância. Por que você pensa que
Deus se esforçou tanto para tentar salvar sua alma, ao
invés de apenas executá-la, se você é simplesmente um
animal-humano, que tem que morrer mesmo?
3:84 O Senhor o enviou pra cá, e Ele é o único que sabe
Exatamente o que cada alma tem que aprender,
individualmente, e portanto, Ele é o único que pode
lhe ensinar. ISTO é porque a religião é totalmente errada,
e construiu um muro entre você e Deus, impedindo o
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contato-direto com Ele, e sua liberdade de pensamento e
processo de raciocínio. É isso exatamente o que Satanás
quer, e é por isso que ele inventou a religião-organizada.
NUNCA sub-estime Satanás !!
3:85 Se você fizer o que bem quer, estará correndo em
círculos, prejudicando tanto a você quanto aos outros,
perdido e confuso; sem rumo e causando sofrimento.
Satanás o enganará levando-o até “O FOGO”.
3:86 A distância mais curta entre dois pontos é uma linha
reta, e, se você fizer a vontade de Deus, e permitir
que Ele o ensine e ajude, estará na linha certa. Você
também já não estará tentando nadar contra a corrente,
e chegará “em casa”, no tempo mais curto possível, com
o mínimo de desperdício de esforços. Ele lhe fornecerá,
diretamente, a “Força”, tornando tudo mais fácil para
você, desde que você faça o que Ele quer. Ele se alegrará
pela sua vitória.
3:87 Deus não quer que você permaneça aqui. Ele quer que
você aprenda a ser bom e volte para casa, tão logo seja
possível. Isso é tudo o que Ele sempre quis de você. Deus
está muito triste, porque ele sente a sua falta e quer que
você volte para casa, mas ele não pode deixá-lo voltar para
casa, antes de ter a certeza de que você vai ser bom,
e não vai causar mais problemas, ou machucar ninguém
(Miquéias 6:8).
3:88 O Lar tem muitos nomes aqui, como: Céu, Nirvana;
Valhala; Utopia; Sião; Terras de Caça Bonitas, Paraíso,
etc., mas é não um lugar ideológico, abstrato, é a Estrela
da Manhã, que é real, um planeta físico.
3:89 Como você pode fazer a Vontade de Deus, se você não
lhe diz claramente que deseja fazer a Sua vontade e nem
lhe pede que lhe diga o que Ele quer que você faça, a
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cada segundo?
3:90 Pergunte-lhe em particular, com pensamentos, não com
palavras, e ouça a Sua resposta em sua mente. Também
peça a Ele para revitalizar e fortalecer o seu Espírito-Santo,
vindo até você e dando-lhe a energia necessária para ser
capaz de fazer a Sua vontade e vencer a Satanás, através do
ensinamento de como usar a “Força”.
3:91 Nenhum Profeta humano pode estar com você o tempo
todo, para lhe ensinar; só Deus pode fazer isso, e Ele vai,
se você pedir a ele. Ele está esperando pacientemente que
você lhe peça. Você NUNCA está sozinho. Você só não
pode ver seus anjos da guarda, mas eles podem vê-lo, e
eles sabem exatamente o que você está fazendo, pensando
ou dizendo, a cada segundo de sua vida (Jó 42:2).
3:92 Entre os seguidores de Lúcifer, havia muitas almas sem
força de vontade, que foram enganadas e ludibriadas
por ele e suas mentiras, na batalha contra Deus. Havia
outros, que eram realmente seus amigos e cúmplices,
que o ajudaram a planejar e organizar a rebelião, e
que lutaram com ele, ansiosamente, por seus próprios
motivos egoístas.
3:93 Aqui na prisão, Deus quis que o bem vencesse o mal, por
isso Ele usou a supremacia natural da espécie-masculina,
e trancou os amigos do Satanás em animais-humanos do
sexo feminino, e as almas menos maldosas em animaishumanos do sexo masculino, assim que os machos, sendo
mais fortes, poderiam controlar as fêmeas, e ensiná-las a
ser menos egoístas e más (1 Coríntios 11:3 e 1 Timóteo
2:11-12).
3:94 Antes de prosseguir, e alguns de vocês decidirem
erroneamente que eu tenho aversão às mulheres,
deixem-me confirmar um fato verdadeiro: eu amo as
48

ou enfrentar o Fogo

mulheres, mais do que qualquer homem que já viveu.
Vou explicar a ilogicidade de seu pressuposto, errôneo
para você (se você fizer isso), no final deste capítulo.
Portanto, por agora, por favor, permita-me o benefício
da dúvida, aceitando o que eu digo, e continuando a
leitura, para seu próprio bem.
3:95 A alma (o verdadeiro você) não tem sexo! É um corpo
que a alma está temporariamente usando, que tem um
sexo, de modo que você - a alma - nem é masculino nem
feminino, nem mesmo humano.
3:96 Se, e quando, uma alma, lacrada num corpo feminino,
aprende a ser uma mulher perfeita, aos olhos de Deus,
não aos seus, ela ganha uma promoção, e o direito de
ser trancada num corpo masculino, em sua próxima
vida humana (Ver o Evangelho de Tomé, log. 114:20-26
/ Bíblia Rei dos reis, Capítulo 16).
3:97 Cada vez que um corpo-animal-humano, que você
estiver utilizando, morre, você é libertado dele e levado
para o Plano Astral (Paraíso) (que está aqui, mas em
outra dimensão, que não pode ser visto com olhoshumanos), onde você é questionado sobre o que
aprendeu. A vida que você acabou de viver é mostrada
a você, identificando suas ações corretas e também as
erradas. O mal, que você tenha praticado nessa vida,
é apagado de sua memória, junto com o humano que
você era; mas o bem que você tenha feito é mantido.
Você é então enviado de volta, para este plano material,
e trancado num outro corpo, para aprender mais um
pouco. O tipo de corpo e meio ambiente irá variar,
dependendo se você precisa ser punido e aprender a
humildade, ou se você merece ser recompensado.
3:98 Você não pode se lembrar que tipo de humano que
você era anteriormente, porque isso causaria muita dor
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a você e aos outros. Por exemplo, se um homem morre
e em seguida assume um novo corpo com a capacidade
de lembrar-se do que ele tinha sido, e eventualmente
se encontra com aquela que havia sido sua esposa, isso
causaria, a ele e seus novos pais, muita dor desnecessária.
Outra razão pela qual você não tem permissão de se
lembrar que humano você foi, é porque, tendo sido
materialista e egoísta poderia tentar reaver todos os seus
bens. Não é?
3:99 Como o objetivo de estar aqui, é aprender a ser
altruísta, bom e não materialista, a permissão de se
lembrar de tudo, seria contra-produtiva. Além disso,
você também não gostaria de ser capaz de se lembrar
que foi um assassino ou um estuprador, ou mesmo se foi
assassinado, não é?
3:100 O que você realmente lembra é todo o bem que
aprendeu. Todas essas coisas que você SABE que estão
certas, e que ninguém lhe ensinou nesta vida atual, você
aprendeu na suas vidas anteriores.
3:101 Se você viver uma vida correta, você progride e pode
encurtar a sua sentença. Se você vive uma vida errônea,
você regride e é punido. Se você leva uma vida medíocre,
ficará no mesmo lugar (mesmo nível espiritual), tendo
apenas ganho um novo corpo para usar.
3:102 O problema em permanecer no mesmo lugar, ou
regredir, é que você está esgotando seu tempo de obter
o perdão.
3:103 Quanto mais você progride, mais difícil se torna sua
caminhada, aumentando a possibilidade de vacilar e
atrapalhando o seu progresso. Por isso cada vez mais
você precisa da ajuda de Deus.
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Deus e Paraíso
Cristo

1 Coríntios 11:3
Cavalheiro
Masculino
Dama

Feminino

Satanás e Terra
3:104 Uma alma ruim, seja como homem ou mulher, não
pode aprender tudo o que precisa saber, em uma única
existência. É preciso uma progressão gradual, indo de
uma etapa para a outra, a fim de aprender e ganhar a
experiência de ambas.
3:105 Se uma alma tem muitas vidas ocupando um corpo
de mulher e progride, aprendendo a ser uma mulher
perfeita, aos olhos de Deus, o que significa ser uma
exemplar senhora, esposa e mãe; quando morre, sua
alma é levada para o Plano Astral, é congratulada pela
sua realização, e depois é promovida e enviada de volta
em um corpo masculino.
3:106 Uma vez que a alma recebe um corpo masculino,
tem que começar tudo de novo, desde o início. Mas
como homem, perambulando através de muitas vidas
como tal, se ele aprende a ser um homem perfeito, ou
seja, como Jesus, o Nazareno, então, quando morre, a
alma é levada para o Plano Astral, é parabenizada por
sua realização e enviada para casa na Estrela da Manhã
(Apocalipse 2:26, 28). Lá recupera a sua verdadeira
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identidade; família, memória; poderes super-humanos,
a liberdade, e não tem de sofrer como um ser humano,
nunca mais. Em seguida, ele vive para sempre, como
seu eu verdadeiro, com as pessoas boas, e pode viajar
livremente ao redor do Universo, se assim o desejar, ou
ficar em casa.
3:107 As almas, que estão trancadas dentro de um corpofeminino, estão mais próximas de Satanás do que de
Deus, num nível-espiritual; porque elas ainda não
aprenderam as qualidades espirituais necessárias, a fim
de se qualificarem para se tornarem homens. Elas são,
portanto, muito mais facilmente manipuladas e usadas
por Satanás, e têm sido utilizadas com sucesso, ao longo
da história, para destruir relativamente bons homens, por
exemplo, Adão e Eva, Sansão e Dalila; rei Arthur e rainha
Guinevere e a lista é interminável (1 Timóteo 2:14).
3:108 O que causou seu envio para cá, foi sua cumplicidade
com Lúcifer (Satanás), permitindo que ele o explorasse.
Você deve aprender (força de vontade), a NÃO permitir
que seu “SER” seja manipulado e usado por ele, antes de
poder ir para casa. Quanto mais força de vontade você
adquire, para ajudá-lo a resistir à sua influência, mais
facilmente alcançará um nível espiritual mais elevado.
Eis porque os homens são de um nível-espiritual mais
elevado, pois são mais difíceis de serem manipulados.
Já as mulheres em nível espiritual menor, são mais
facilmente usadas por ele.
3:109 Homens devem amar a Deus em primeiro lugar, e
às mulheres em segundo; mantendo-as sob seu controle,
ensinando-lhes e mostrando-lhes um bom exemplo, com
palavras e conselhos (1 Coríntios 11:3 e 1 Timóteo 2:11-12).
3:110 Por isso Deus disse, desde o início, que as mulheres
NUNCA podem ser iguais aos homens, até que elas
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ganhem seu próprio direito de ser um homem
(Gênesis 3:16) (1 Coríntios 11:1-3) (Surata 2:228 e
4:34). Leia o Evangelho (a verdade) de SãoTomé no log.
114:20-26 / Bíblia Rei dos reis, Tomé Capítulo 16.
3:111 Você não pode servir a Deus e ser uma mulher
liberada. As duas coisas são totalmente
incompatíveis,
porque Deus já disse
REPETIDAMENTE que as mulheres não são iguais
aos homens (Gênesis 3:16) (1 Coríntios 11:1-3 e 1
Timóteo 2:11-15) (Surata 2:228 e 4:34). Esse tipo de
mulheres é incompatível, porque contrariam a
vontade de Deus. Servir a Deus requer humildade e
aceitação dos seus ensinamentos, enquanto a liberação
feminina baseia-se na arrogância e na recusa em aceitar
os ensinamentos de Deus.
3:112 O HOMEM e não a mulher foi criado à imagem de
Deus, em PRIMEIRO lugar. Todos os grandes profetas
eram homens, e assim foram todos os discípulos de
Jesus. Agora você sabe por quê. Azul para meninos
(cor de Deus), e rosa ou vermelho para meninas (cor
de Satanás - Vermelho Dragão/serpente). Há sinais por
toda parte na vida e na natureza. Todos os Profetas eram
mestres das suas próprias famílias.
3:113 A alma egoísta tem que ser uma mulher em primeiro
lugar, para ser ensinada, através de maternidade, a ser
menos egoísta, e do significado do amor espiritual
duradouro, ao invés da emoção humana. Uma vez
que uma mulher se torna uma mãe, ela deve tornar-se
menos egoísta, colocando as necessidades de seu filho
em primeiro lugar e do seu marido também, porque ele
provê e protege, a ela e seus filhos. Ela tem que aprender o
auto-sacrifício e uma compreensão do verdadeiro
amor, ao invés de emoção (1 Timóteo 2:15).
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3:114 Homens compreendem o amor espiritual verdadeiro,
melhor do que qualquer mulher. Os homens já
aprenderam a amar espiritualmente, enquanto as
mulheres são emocionais (emoção-humano-animal).
Isto é provado, pelo fato de que quando um casamento
se desfaz, a mulher pode ter relações sexuais com outros,
e fica loucamente (emocionalmente) apaixonada por eles,
nunca dando ao seu ex-marido, mais um pensamento;
enquanto um homem comum leva entre 3 e 5 anos para
superar a mágoa: se ele um dia eventualmente o consegue.
3:115 Isso é porque o amor do homem é espiritual, real,
profundo e duradouro, enquanto o da mulher é
emocional; raso; animal e, como os animais, apenas
temporário, até que ela atinja um nível espiritual mais
elevado, torne-se uma dama, e chegue mais perto da
qualificação para ser um homem, ou seja, uma perfeita
mulher. É por isso que Deus, em Sua grande compaixão,
geralmente leva primeiro o marido, porque a mulher
pode superar mais facilmente a perda, do que o homem
poderia, se ele levasse a esposa primeiro.
3:116 A alma tem que ser uma mulher em primeiro lugar,
para prepará-la para ser um homem. Uma mulher
aprende o verdadeiro amor (a crucificação) através da
dor do parto, auto-sacrifício e sofrimento, tornando-se
menos arrogante e menos egoísta e trazendo a humildade
e a ternura. As meninas sempre foram educadas para
cuidar de pessoas, e assim aprender humildade e amor,
como Jesus ensinou a lavar os pés de seus discípulos
(João 13:5). As enfermeiras são um bom exemplo disso.
3:117 Maternidade ensina auto-sacrifício, colocando as
necessidades dos seus filhos em primeiro lugar, se ela
for uma boa mãe.
3:118 A atenuação da beleza de uma mulher lhe ensina a
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humildade, e também a mudar seus valores, de atração
animal e exibição externa, à necessidade de ser amada
por suas qualidades espirituais, e não apenas por sua
aparência, ou seja, amor espiritual, ao invés da atração
animal ou luxúria.
3:119 As mulheres envelhecem, enquanto os homens
amadurecem e se tornam mais distintos, a menos que
sejam prejudicados por uma vida má.
3:120 Isso tudo é projetado para ensinar a alma a ser uma
perfeita dama, esposa e mãe, e ser humilde e altruísta.
3:121 Uma verdadeira dama (qualidades espirituais,
NÃO o dinheiro, ou títulos de nobreza) já aprendeu
qualidades especiais, que a estão preparando para se
tornar um homem, numa vida mais tarde. Ela tem graça
e elegância, SEM arrogância; é 100% feminina (gentil,
acolhedora, carinhosa e amorosa), é abnegada e humilde,
para seu entes queridos e as pessoas em geral, é modesta
sobre seu corpo e não exibe sua nudez a ninguém, exceto
ao seu marido, é virgem, ao se casar, poupa seus encantos,
é pura para o homem que ela ama (uma mulher, quase
sempre, se apaixona, e nunca se esquece do homem a
quem ela deu a sua virgindade) (l Timóteo 2:15).
3:122 Uma dama progride quando deixa de ser animal e
usar o sexo para atrair pessoas e passa a desejar que as
pessoas a respeitem e sejam atraídas pela sua alma, seu
verdadeiro EU.
3:123 Ela também aprendeu a diferença entre o amor e a
emoção, e por último mas não menos importante,
aprendeu a COMPAIXÃO, que é uma qualidade de
Deus, e a qualificação necessários e mais importante,
para se tornar um homem.
3:124 O homem de mais baixo nível espiritual, está acima
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da mulher de maior nível espiritual, em termos de
compreensão dos assuntos-espirituais, e de amor
e compaixão. Há mulheres que aparentam ser mais
inteligentes do que alguns homens, em assuntos
mundanos. Isto foi elaborado, de modo que os dois
sexos podem se ajudar uns aos outros, na escalada de
ascensão. Mães, fazendo parte de um menor nívelespiritual, e em nível físico mais humano estão equipadas
para cuidar das necessidades físicas, de organização
familiar:- alimentação, limpeza; enfermagem; seleção
e manutenção das roupas, etc., e dando carinho.
Progenitores, por estarem em um nível-espiritual mais
elevado e menos emocional, são melhor equipados para
cuidar da disciplina da família, e orientação-espiritual.
3:125 Mulheres, ao contrário das damas, são muitas vezes,
amorais, adaptando-se à moral dos seus parceiros,
e alteram-se quando trocam de parceiro, pois elas
geralmente não têm código de honra.
3:126 Dizem que as mulheres podem ser cruéis, insensíveis,
inumanas; cadelas; emocionais (que são atributos dos
animais); materialistas; conspiradoras, que não têm
compaixão nem piedade, e tem temperamento vicioso e
línguas malévolas - “O Inferno (Planeta Terra) não tem
nenhuma fúria comparável ao desprezo de uma mulher.”
3:127 Homem deve com firmeza, mas delicadamente
(como Deus faz), usar força e compreensão superior,
para manter a ordem e a disciplina.
3:128 Mulheres são mais materialistas do que os homens, e
os homens dão duro suas vidas inteiras, para comprar
coisas para as mulheres, e alguns trabalham até a morte,
neste processo.
3:129 Quem usa as jóias de uma família (pedacinhos de
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metal amarelo ridículos e pedras coloridas), e quem tem
o maior armário de roupas? (Isaías 3:18-23).
3:130 Assim que a alma se tornou um homem, deve
trabalhar no sentido de aperfeiçoar o seu entendimento
de compaixão, o amor espiritual e ausência de egoísmo.
Ele deve ser honorável e moral, lutando contra o mal e
a injustiça para proteger sua família, enquanto trabalha
para ser um perfeito (na medida do possível no Inferno)
homem, como Jesus.
3:131 A alma só será tão boa e valorosa quanto sua palavra
de honra. Não há nada como “uma palavra de honra
especial”, porque cada palavra deve ser honrada e a
verdade. “Você não dará falso testemunho (mentir)” –
OS 10 MANDAMENTOS, e Mateus 5:37, “Seja, porém,
o vosso falar: Sim, sim; Não, não; porque o que passa
disto é de procedência maligna”. Não se iludam com o
pensamento de que você está se safando com as mentiras,
porque você não está; você está apenas prejudicando a
sua própria alma.
3:132 Os dois sexos, em casamento, supostamente serão
dois numa só carne (Gênesis 2:24) (Mateus 19:5 e 1
Coríntios 6:16), e almas-gêmeas, tornando-se não só
uma carne, mas também uma só alma, fazendo uma
completa unificação entre corpo e alma indivisível,
para ajudar uns aos outros espiritual e fisicamente, na
sua escalada ascendente de volta para o LAR.
3:133 Eles são obrigados a criar um ambiente amoroso e
estável (Jardim do Éden), no qual as crianças viverão
e aprenderão com eles a serem bons, generosos,
compassivos além de terem a compreensão do amor
espiritual estável e duradouro.
3:134 Isto lhes ensina o amor espiritual, porque numa
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família boa (temente a deus), não há sexo incestuoso,
apenas puro amor espiritual.
3:135 Existem vários graus de masculinidade e feminilidade,
e para que os dois, juntos, façam um todo perfeito, e
uma só carne, eles precisam ser complementares, bem
como compatíveis.
3:136 Um homem que é 100% masculino, precisa de uma
mulher que é 100% feminina, e um homem que é 75%
masculino e 25% feminino, precisa de uma mulher que
é 75% feminina e 25% masculina, para que juntos, eles
façam 100% masculino, e 100% feminino, e fazer então
uma só carne completa (Mateus 19:6 e Marcos 10:8).

Feminino (rosa)

Masculino (azul)

UMA Só CARNE
3:137 Os dois parceiros devem ser realmente AlMASgêmeas (é por isso que Jesus não poderia encontrar a sua,
porque ele era uma “carta fora do baralho”, e não pertencia
aqui, ao inferno), tornando-se uma alma, que se esforça
para ser boa, contra as tentações mundanas e da oposição,
agarrando-se uns aos outros, para a sobrevivência
espiritual e a VIDA, até sua morte humana.
3:138 Espera-se que a família permaneça unida, contra
todos os desafios, “seja no inferno (Terra) ou nas
Enchentes (Noé)”.
3:139 Infelizmente, os casamentos são agora baseados em
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valores materiais, e então superficiais, ao invés de valores
espirituais, valores de puro amor: é por isso que eles não
funcionam. Os parceiros param de se esforçar pela união
do casal e são tentados pelos adúlteros e por valores
monetários, desintegrando assim o casamento. Ambos
os parceiros devem guardar os mandamentos de
Deus, e ajudar uns aos outros para superar as tentações
e as dificuldades.
3:140 O homem deve, supostamente, ser um bom exemplo
para a sua família, e ensinar-lhe, a partir de seu nível
mais elevado de entendimento espiritual; e a mulher,
supostamente, deve aprender com ele e ajudá-lo a ser
um GENTIL- homem e ensinar a seus filhos, como
serem DAMAS e Cavalheiros. A mulher nunca
deve tentar solapar, e castrar (metaforicamente) o seu
marido, mas deve fazer o seu melhor para encorajá-lo
a ser um homem (1 Timóteo 2:9-15).
3:141 A família é como um navio (Arca), e, para ela flutuar
e não naufragar tem que ter um capitão (um pai - como
na Marinha) e uma boa primeira companheira (uma
esposa), cozinheira e tripulantes, etc.
3:142 Assim como uma boa oficiala é de valor inestimável
para um capitão, uma boa mulher pode ajudar a fazer
um bom homem e uma mulher má poderia derrotá-lo
(e vice-versa), se ele permitir tal atitude, bem como se
vier a amá-la mais do que a Deus (o Navegador Divino,
para guiar numa rota direta para casa).
3:143 Eis porque uma mulher deve amar, honrar, apreciar
e Obedecer ao seu marido (a menos que ele esteja
tentando levá-la a fazer o mal), através de tempos bons e
tempos ruins (e não abandonar o navio, quando estiver
afundando, mas ajudar com salvamento), até a morte, e
aprender com ele, e ajudá-lo e incentivá-lo a ser bom.
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3:144 Do momento da chegada ao Inferno (Terra), até a
obtenção da qualificação que lhe permita ir para casa,
cada coisa é projetada para ensinar o altruísmo, pela
crucificação perpétua do “EU”.
3:145 Quando o “EU” for embora, e você não for mais
dependente de coisas materiais, e preferir ser viciada em
Deus (bem) e na alegria e riqueza espiritual, a dor vai com
ele. A dor é acoplada ao “EU”, para encorajá-lo a perdêlo. Quando você tiver perdido o “EU”, você pode ir para
casa, onde todo mundo é altruísta, e todo mundo se ama
(espiritualmente), e você pode confiar absolutamente em
todos – Paraíso.
3:146 Houve fanáticos desviados (por Satanás), ao longo
da história, que sabiam que as mulheres eram mais
maldosas (mais facilmente manipuladas pelo diabo)
do que os homens, e tentavam matá-las, acreditando
que eles estavam fazendo a obra de Deus, e destruindo
as mulheres e sua influência maléfica, por exemplo
prostitutas, bruxas, etc. Ao fazer isso, eles se tornaram
piores do que as suas vítimas. Só o fanatismo permite
ao diabo ter condições de criar este tipo de situação
totalmente ilógica, na mente de alguém. Desde quando
uma prostituta pode ser pior do que um assassino?
(como “Jack, o estripador”, e outros).
3:147 Fanatismo, ou uma mente fechada, sempre leva a
problemas, especialmente fanatismo religioso (invenção
de Satanás), pois permite que o diabo realmente
se aposse da alma, incitando-a a fazer o mal, enquanto
acredita que ele está fazendo isso para Deus: por isso estes
loucos assassinos, e as guerras religiosas (João 16:1-4).
3:148 Você deve estar sempre equilibrado, e não deve
submeter-se às emoções animalescas surpreendentes.
Lembre-se que Satanás fala ao seu corpo animal, então
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você deve aprender a se controlar.
3:149 Jesus foi perfeitamente equilibrado espiritualmente,
em todos os momentos, pois ele pediu e recebeu ajuda
de Deus, especialmente quando estava sendo espancado
e insultado, e sua vida humana estava em perigo. Você
deve fazer o mesmo.
3:150 Deus diz: “Não matarás”, exceto em legítima
defesa (real e não imaginária), ou como um castigo de
acordo com As leis de Deus e Julgamentos.
3:151 Você deve dissuadir as pessoas de fazerem o mal,
mostrando-lhes um bom exemplo, ou alertando-os,
para se envergonharem, e amá-los até que mudem suas
maneiras.
3:152 NUNCA subestime o poder da “FORÇA” de amor
espiritual (divino). Eis a maior e mais poderosa força,
em toda a criação.
3:153 É também importante, para entender o uso da “Força” de
amor, em assuntos da saúde.
3:154 Como já expliquei, que os corpos dos seus paishumanos fizeram o corpo (humano-animal), que você
está temporariamente usando, mas que eles não são
verdadeiramente seus pais, porque seus corpos não
fizeram a sua alma (o verdadeiro você), assim como
os corpos dos pais deles não fizeram as almas deles. “E
a ninguém na terra chameis vosso pai (padre), porque
um só é o vosso Pai, o qual está nos céus.” (Mateus
23:9).
3:155 Isso não significa que se deve renegar uns aos outros!
Todas as almas vieram da “Estrela da Manhã”, há milhares
de anos, e é por isso O Cristo disse que o corpo da sua mãe
e os corpos dos seus irmãos (humanos) não eram a sua
mãe ou os seus irmãos, bem como aqueles corpos não lhes
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pertenciam. As almas (pessoas), que ouvem e acreditam
em suas palavras, e as colocam em prática, observam
os mandamentos e fazem a vontade de Deus,
essas, sim, são a sua mãe e seus irmãos (parentes).
3:156 Isso significa que as almas que querem ser boas,
sobreviver e eventualmente ir para casa, são seus parentes,
e os outros não são, porque eles querem continuar a ser
maus e, assim, permanecem Seus inimigos, e suas almas
vão morrer, no último-dia.
3:157 Isso explica porque o segundo mandamento
diz: “Amarás o teu próximo como a ti mesmo” [e não
apenas às pessoas da sua própria Casa]” (Marcos
12:31). Seu vizinho não é apenas o homem que mora na
casa ao lado, mas o homem do outro lado do planeta e
todas pessoas entre vocês.
3:158 A partir do momento que Jesus começou o seu
ministério, até sua morte-humana na cruz, ele chamou
Maria de “Mulher” e não de Mãe (João 2:4 e 19:26).
3:159 Todas as almas são parentes, porque vieram
originalmente do mesmo céu, e é a alma que é importante,
os corpos são apenas celas de prisão, e perecíveis.
Ame todos os seus parentes,
não apenas aqueles de seu sangue!
3:160 Aquelas pessoas que você percebe que estão em apuros,
poderiam ter sido seus falecidos avós re-encarnados.
Você não deveria estar ajudando-os?
3:161 Quando uma alma (Ser) aprendeu tudo que podia,
num determinado corpo e ambiente, é hora de progredir
para novas experiências, usando um novo corpo e um
novo ambiente, para aprender um pouco mais, e assim,
sucessivamente, até a morte do corpo. A alma é então
libertada do corpo, e vai para o Plano Astral, e mais
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tarde, é enviada de volta, em seu próximo corpo, para
aprender algo diferente.
3:162 Se a alma tem sido boa, ele recebe um corpo saudável.
Se tem sido MUITO má, ela pode receber um corpo
com deficiência ou deformidades, como uma punição,
para ensiná-lhe HUMILDADE.
3:163 Se você for premiado com um corpo saudável, e você
sempre fizer o bem, você será sempre saudável, porque
o seu espírito saudável, dentro de seu corpo, manterá o
corpo saudável. Um espírito saudável, que vive sempre na
Luz, vai manter seu corpo saudável, até o momento em
que ele progredir, para um novo corpo e novo ambiente,
para aprender um pouco mais. “Os bons morrem jovens.”
3:164 Se você tivesse um corpo saudável, e começasse a
fazer o mal, e a viver nas trevas, então o seu espírito
maligno, iria envenenar o corpo, de dentro para fora,
adoecendo-o. Isso faz parte da punição (Justiça Divina)
por seus atos e pensamentos maus.
3:165 Se depois você parar de fazer o mal, sair para a Luz, e fizer
a Vontade de Deus, seu organismo já doente vai curar-se, a
partir de dentro. Assim, se você começar a ficar doente, isso
será um sinal de que você tomou um passo na direção errada.
Pare. Ao invés de correr para o armário de remédios, ou
médicos; peça a Deus que o oriente a perceber onde errou,
siga sua orientação e continue no caminho certo, que a
doença vai melhorar. No entanto, se você continuar indo na
direção errada, a sua doença vai piorar.
3:166 Os médicos, com suas drogas, cirurgias e máquinas
obscenas aliviam temporariamente os sintomas físicos
do corpo, permitindo assim que você ignore os sinais
de Deus, e continue indo na direção errada. Assim,
inconscientemente, tentando brincar de ser Deus, eles
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estão realmente ajudando a Satanás, e prejudicando a
todos. Se eles não estivessem aqui, e/ou não afirmassem
ter as respostas, você teria que pedir a Deus para
ajudá-lo, que é exatamente o que Ele quer que você faça.
Eis porque Ele enviou um sinal na primeira instância.
(Deuteronômio 28:58-61). “Não há cego pior do que
aquele que se recusa a ver”.
3:167 TUDO na vida tem uma razão! Procure e você
achará, mas você tem que procurar no lugar certo DEUS - com todo o seu coração (Jeremias 29:13).
3:168 Se você recebesse um corpo doente, como um castigo/
Dívida Kármica e você fizesse o bem, então, o seu espírito
saudável começaria a curar o corpo, a partir de dentro, ou
sua punição seria cancelada, e a corpo doente morreria, e
você obteria um corpo novo e saudável, dependendo da
severidade da sua punição e doenças.
3:169 Corpos humanos têm que morrer, ou não haveria
progresso, nenhum “reinício”; nenhuma maneira de
controlar a explosão da população, e também, nenhuma
forma de permitir que o processo da natureza mantivesse
a raça saudável, jovem e forte. Você não pode ter mais
corpos, do que há almas para usá-los. Corpos só foram
concebidos para servirem de celas de prisão para as
almas (Seres/Jinns), e são eles mesmos sem valor.
3:170 Deus enviou várias “pistas” para você, sobre o fato de
que “o físico reflete o mental e o espiritual”, um dos
quais é a história, que Deus escreveu, usando a mão de
Oscar Wilde, chamado “O Retrato de Dorian Gray”, que
ilustra isso com perfeição.
3:171 Esta história de Dorian Gray e seu retrato, e seu pacto
com o Diabo, mostra perfeitamente, que o aspecto físico
de Dorian transferido para seu o retrato; reflete o mental
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e espiritual.
3:172 Cada vez que Dorian fazia algo de mal, o retrato
tornava-se mais e mais grotesco, mal-encarado,
enrugado e encarquilhado, até que ele não suportou
mais olhar para o efeito de sua própria alma maldosa em
seu corpo, retratado na tela.
3:173 Existem outras “pistas”, na história de Dorian Gray,
sobre esta reflexão, e também sobre o “LAR”.
3:174 Na história, Dorian tem um livro que foi lhe enviado,
pelo seu amigo Henry. O livro é sobre atos maldosos, e
como as pessoas que os praticam começam a mostrar
um semblante desagradável. Ninguém suspeitava das
maldades de Dorian, porque ele parecia bonito, jovem;
inocente e saudável. Eles não sabiam que Dorian tinha
feito um pacto com Satanás, em que o retrato dele é que
ficaria com o aspecto cada vez mais velho, mal e doente,
em vez dele próprio.
3:175 Dorian lê este livro, do entardecer, à luz de uma única
“estrela brilhante” (Apocalipse 22:16 / Bíblia Rei dos reis,
Apocalipse 30:16), até anoitecer, e ele não conseguir ler
mais nada. Esta é a “pista” sobre o “LAR”, pois a única
estrela, que poderia ser vista, é a Estrela da Manhã/
Entardecer (Vênus), que é a estrela mais brilhante no céu,
e pode ser vista antes que o céu fique escuro e todas as
outras estrelas apareçam.
3:176 Médicos, brincando de Deus, mantendo corpos
vivos, quando já deveriam ter morrido, e a alma (Ser)
ter recebido um novo corpo, estão causando realmente
um sofrimento desnecessário, prolongando as doenças
das pessoas, e, portanto, também o castigo e a dor que
elas têm de sofrer. SE eles parassem de brincar de Deus,
como deveriam, e deixassem o corpo morrer, como
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Deus queria, o sofrimento CESSARIA, e a alma (Ser)
teria um corpo (humano) novinho em folha.
3:177 Como já foi mencionado no Capítulo II, a humanidade
DEVE viver com a natureza, para sobreviver e manter a
raça SAUDÁVEL. Infelizmente, como é de costume,
a humanidade está vivendo contra Deus e a natureza,
enfraquecendo a raça, e entupindo o mundo com mais
e mais doentes e corpos aleijados, causando sofrimento
desnecessário às almas, que utilizam esses corpos. E
o que dizer sobre os direitos das pobres almas,
que são obrigadas a usar um corpo permanentemente
incapacitado?
3:178 Quando a natureza rejeita um bebê, e o expulsa
(nascido prematuramente), é Por UM MOTIVO
MUITO BOM - ou seja, porque o bebê (humano)
não seria suficientemente saudável para ser utilizado
adequadamente por uma alma (Ser), e por isso é rejeitado.
3:179 Então, vem um homem sem fé, um homem insano, que
pensa que sabe mais do que Deus, e constrói máquinas
obscenas, para manter esses bebês vivos, a fim de que eles
cresçam (2 Esdras 6:21) sejam aleijados, e/ou padeçam
de doenças terríveis ou crônicas, obrigando as almas,
a ocuparem tais corpos. Sem mencionar o sofrimento
dos pais e parentes, além do custo exorbitante pelas
máquinas caríssimas, e os honorários médicos, etc. Os
médicos, em seguida, enchendo o mundo com corpos
doentes, têm garantido para si, um emprego seguro para
o resto das suas vidas.
3:180 Se aqueles bebês agora crescidos chegarem a ter
filhos, então eles pioram a situação, levando adiante e
multiplicando, através da sua genética, as imperfeições.
Levada às ultimas conseqüências, o mundo todo iria
terminar doente e incapacitado, não havendo um ser
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saudável e capaz o suficiente para cuidar pessoalmente
dos doentes ou de trabalhar e pagar impostos, ou ser
capaz de produzir alimentos para alimentá-los. Tudo isso
é auto-destrutivo, com a população cada vez menos
saudável, pagando mais e mais impostos, para manter a
população crescente de doentes e aleijados. Tudo isso é
causado pela falta de fé.
3:181 Todos vocês, cronicamente doentes e pessoas aleijadas
devem ser gratas ao egoísmo dos seus pais, aos médicos, à
insanidade dos outros, à falta de fé, e a seu próprio egoísmo,
pelo seu sofrimento. Quando você se for, e eles pararem
de se intrometer, você poderá ter um corpo novo e
perfeitamente saudável, para usar, ao invés de sofrer, no
seu corpo atual.
3:182 Quando você quebrar as regras, ou lhe faltar fé em
Deus e em Sua Sabedoria, você automaticamente causará
sofrimento a si mesmo.
3:183 Algumas pessoas não podem gerar filhos por várias
razões: porque os genes dos seus corpos não poderiam
criar bebês saudáveis, como explicado acima; ou talvez,
porque Deus não os considere aptos a serem pais, ou
ainda porque eles poderiam ensinar coisas erradas a
uma criança; ou então Deus os quer punir pelo que
fizeram, em sua vidas anteriores, maltratando os seus
filhos.
Para encontrar a cura e as repostas que deseja,
procure a Deus e não aos homens.
3:184 Os recursos da medicina tradicional ou da alternativa,
bem como outros tratamentos, são manifestações
naturais de amor e cuidado de uns para outros.
3:185 Devido à falta de fé verdadeira em Deus e na vida após a
morte, as pessoas estão desesperadamente apegadas á vida
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humana, não importando o custo.Consequentemente, o
mundo está cheio de pessoas doentes, superlotando os
hospitais, e alguns médicos estão muito ricos. Tudo isso é
um tremendo desperdício para a sociedade. Médicos estão,
inadvertidamente, colaborando com Satanás, ajudando as
pessoas a continuarem seguindo o caminho errado (fazer
o mal), porque eles estão mantendo os corpos das pessoas,
simplesmente vivos, por meios artificiais. Eles também
têm subestimado Satanás, porque foram enganados,
e sinceramente acreditam que eles estão ajudando a
humanidade, quando, de fato, estão trabalhando para
Satanás, e pela destruição da humanidade.
De boas intenções, o Inferno está cheio!!!
3:186 Se os médicos e cirurgiões estão fazendo o que é certo,
ou seja, A Vontade de Deus, porque eles sofrem tanto, com
os males da modernidade? É comum estarem stressados,
muitos são fumantes e bebem exageradamente, na
melhor das hipóteses, ou na pior, tornam-se alcoólatras
e abusam de drogas e tranqüilizantes, estando sujeitos à
colapsos nervosos!
3:187 Estresse é causado pela falta de fé, pelo medo e por
contrariar a Vontade de Deus, e não por excesso de
trabalho. Excesso de trabalho causa fadiga física, e não
estresse.
3:188 Se eles são tão inteligentes e sabem todas as respostas,
como vocês acreditam, porque vocês os procuram com
suas dúvidas, se eles não curam nem a si próprios?
(“médico, cura-te a ti mesmo”)? Eles não sabem de tudo,
mas mesmo assim vocês os procuram para soluções,
ao invés de procurar a Deus, como vocês deveriam
fazer. (Deuteronômio 32:39).
3:189 A Medicina tornou a morte-humana, indesejável, algo
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a ser temido e evitado a qualquer custo.
3:190 A morte humana é uma coisa perfeitamente natural,
necessária e boa, e não é importante, porque você
não é humano. Deve fazer parte da vida cotidiana,
algo a ser encarado e não temido.
3:191 Quando a morte ocorre naturalmente, há uma
razão. A morte, em si, não importa, a menos que
você tenha sido assassinado, ou cometido suicídio.
3:192 Deus age de tal maneira que se Ele julgar necessário
prolongar seu sofrimento e sentença, por sua falta de fé,
Ele permitirá que isso aconteça. Assim, vai se esgotando
o pouco tempo que lhe resta para obtenção do seu
perdão.
“O Fogo” está se aproximando, a cada minuto!!!
3:193 A resposta para cada pergunta na vida, está com
Deus. Não procure os humanos para obter respostas,
ou curas, procure o seu Criador. Deus não é apenas um
mecânico de corpos, como um médico, Ele é o projetistaconstrutor e engenheiro-mestre.
3:194 Os médicos, cirurgiões e psiquiatras, não sabem como
fazer um ser+humano, mas Deus sabe. Eles nem sabem
o que é uma alma (Seres/jinn), ou de onde ela veio, nem
sequer sabem o que é um animal-humano e a interrelação entre os dois. Deus sabe!
3:195 Acerte as contas com Deus, primeiramente, e depois
se cure, ou consiga alterar o seu castigo, obtendo um
novo corpo para usar, e um novo reinicio.
Por que se punir??
3:196 Você nunca conseguirá vencer a Deus. Se pudesse, ele
estaria aqui, no seu lugar.
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Ter medo da morte humana não faz absolutamente
sentido!
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Se você NÃO existe mais,
O que há para se preocupar?

E

3:197 Como prometido, no início deste capítulo, agora vou
explicar, para o benefício daquelas pessoas, que fizeram
suposições erradas sobre o ódio que eu teria pelas
mulheres.
3:198 SE eu odiasse as mulheres, e sabendo, como eu
sei, o que elas estão fazendo agora, eu permitiria
que continuassem agindo da mesma maneira, o que
as levaria á execução final. Se Eu realmente as
odiasse, aconselharia aos homens a tirarem vantagem
delas, sexualmente e também de outras formas, já que
elas seriam executadas mesmo, não é?
3:199 O que estou fazendo? Estou me colocando numa
posição em que provavelmente sofrerei acusações, e até
agressões físicas, daqueles que não quiserem entender
a minha tentativa de ajudá-los a salvar suas próprias
vidas, não a minha (VERDADEIRO AMOR).
3:200 O que estão fazendo aqueles que falsamente afirmam
amar as mulheres? Eles estão contando mentiras para
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elas; e são patéticos, quando dizem amá-las apenas para
lhes roubar favores sexuais. Assim, estão enganando-as
e levando-as para o mal caminho; causando angústia;
crianças não desejadas e atrapalhando as mentes e vidas
dessas mulheres, criando uma confusão terrível no
mundo.
Quem realmente ama vocês, mulheres?
Eu ou eles? Você decide.
Agora vocês podem enxergar a
sua própria irracionalidade?

••• • •••
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CAPÍTULO IV

O primeiro teste e regressão
para seguir Satanás

4:1 Uma vez que a prisão e os animais-humanos, já tinham sido
projetados e criados e as almas devidamente encarceradas,
Deus começou o processo de ensinar e testar.
4:2 O primeiro teste, muito simples, aconteceu no Jardim de
Éden, quando o diabo tentou Eva (mulher), com a maçã.
O diabo contou a Eva que, se ela comesse a maçã, ela se
tornaria como Deus (outra mentira) (Gênese 3:5).
4:3 Sendo mais íntima com diabo, que o Adão (homem); num
nível espiritual, e tendo menos força de vontade (a força
de vontade é o olho da alma), foi mais facilmente usada
pelo diabo; cedendo à sua tentação, desobedecendo a Deus
e comendo a maçã. Satanás tentou Eva primeiro; ao invés
de tentar Adão; porque ele sabia que seria mais provável
que ela cedesse, do que Adão. Eva fracassou na sua própria
provação, mas não satisfeita, ainda colocou Adão em
apuros também.
4:4 A força de vontade é o olho da alma, porque quanto mais
resistente uma alma é, às tentações, mais próxima está
de voltar para casa. Deus mede a alma, pelo seu poder de
resistir à tentação de Satanás, e pelo bem que a alma faz
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para outros.
4:5 A serpente que tentou Eva era o Satanás (Apocalipse
12:9), que após tê-la enganada, fazendo-a fracassar em
sua provação, manipulou-a e usou-a para atacar Adão
(Mateus 10:36), através da sua atração-sexual. Adão, por
sua vez também fracassou em seu primeiro teste, porque
amou tolamente mais a Eva do que a Deus (Mateus
10:37), e em lugar de fazer o bem, seguiu o conselho dela
(do Diabo realmente), ao invés do conselho de Deus.
4:6 A história simples de Adão (homem) e Eva (mulher),
e as árvores do “Conhecimento do Bem” (Deus) e o
“Conhecimento do Mal” (diabo/mal); parece nunca ter
sido compreendida, por qualquer um na Terra, mesmo
que seja muito simples e fácil de entender.
4:7 Deus andou no Jardim de Éden com Adão e Eva, ensinandolhes a comer (digerir/compreender) o “Conhecimento
do Bem” e (sua verdade) os advertiu-os a não a comer
da “Árvore do Conhecimento do Mal” (as mentiras de
Satanás) ou eles morreriam.
4:8 Eles tiveram acesso à fruta da “Árvore do Conhecimento
de Bem” e estavam comendo dela, e, se eles comessem
da “Árvore do Conhecimento de Mal”, eles saberiam
distinguir o bem e o mal e ficariam confusos. Na sua
confusão, eles nunca achariam seu caminho de volta pra
casa e morreriam.
4:9 Se eles obedecessem a Deus, não haveria nenhuma
confusão ou conflito nas suas mentes, e eles aprenderiam
de Deus, rápida e facilmente somente a serem bons
- a Árvore (ou fonte) do Conhecimento do Bem
(VERDADE). E viveriam para sempre. Na medida em
que aprendiam os ensinamentos de Deus, eles iam se
tornando cada vez mais como Ele, até que acabassem se
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igualando a Ele (como o exemplo de Jesus). Então eles
seriam perdoados e libertados deste planeta (Terra),
ganhando o direito de ir para casa, reunindo-se com
suas famílias verdadeiras, no Universo, e VIVERiam
para sempre.
4:10 Deus estava lhes falando: “No dia em que vocês
escutarem aquele mentiroso novamente, e não a mim
- e comerem da Árvore (fonte) do Conhecimento
do Mal (mentiras) - vocês morrerão (Gênesis 2:17 e
Deuteronômio 30:15).”
4:11 A serpente (Satanás, o mentiroso/diabo) contou a
Eva que Deus estava mentindo para ela, e que se ela
acreditasse nele (Diabo) ao invés de Deus, ela seria
como Deus. E, claro que, vindo do mentiroso (diabo),
era uma MENTIRA.
4:12 Eva acreditou no mentiroso (diabo), ao invés de Deus,
e convenceu Adão a também acreditar no mentiroso,
repetindo, pela segunda vez, o “pecado original”
que tinha causado a guerra. Daquele dia em diante;
EXATAMENTE como Deus (A VERDADE /PALAVRA
- João 1:1-5) lhes falou; pessoas têm morrido. Assim
Deus lhes contou a VERDADE, como ele sempre faz, e
Satanás enganou a todos vocês mais uma vez (Apocalipse
12:9), como ele ainda faz hoje.
4:13 Assim a guerra que o Lúcifer começou nos céus, com
as suas mentiras difamadoras, tem continuado, numa
batalha entre o bem (Deus) e o mal (diabo), aqui na
Terra, matando bilhões de corpos humanos, desde então.
4:14 Por acreditarem no mentiroso/diabo, em vez de Deus,
Adão (homem) e Eva (mulher) estavam chamando Deus
de mentiroso. Da mesma maneira, estavam chamando o
diabo de Deus. Deus diz: “Aflição para esses que chamam
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bem (Deus), de mal (diabo) e o mal, de bem.”
4:15 Assim começaram a confusão e o caos nas mentes
das pessoas, permanecendo até os dias de hoje. Sem
discernir entre o bem e o mal, propaga-se continuamente
a insanidade.
4:16 INSANIDADE é: - escolher acreditar que uma mentira
é verdade, e uma verdade é uma mentira.
4:17 A ÚNICA maneira para VIVER, é DEIXAR de escutar
o mentiroso/diabo, e acreditar SOMENTE em DEUS,
como fez o Abraão, que se tornou o “Amigo de Deus” (2
Crônicas 20:7 e Isaías 41:8) (Tiago 2:23).
4:18 Os verdadeiros ensinamentos foram elaborados
para “reverter a queda do Homem”, que assim
nasce novamente como espírito (Ser – João 3:5-6) –
aprendendo diretamente de Deus como ser perfeito –
aos olhos de Deus, e não aos olhos dos homens). Jesus
(a PALAVRA/VERDADE fez carne – JOÃO 1:1-5)
também é conhecido como o “Segundo Adão” – que veio
para reverter “A Queda”, causada pelo primeiro Adão ao
acreditar no Satanás.
4:19 No Jardim de Éden não havia nenhum trabalho, apenas
aprendizagem: todas as coisas foram providas por Deus.
4:20 Mulher (Eva) criou o trabalho, ao escutar o Satanás, e
tem sido assim desde então.
4:21 O primeiro mandamento de Deus (é o primeiro,
porque é o MAIS importante) diz que VOCÊ tem que amar
a Deus, primeiramente, acima de TODaS as outras coisas, e
amá-Lo com todo seu coração, e com toda a sua alma, e com
toda a sua mente, e com toda a sua força (com cada gota Marcos 12:30), só a ele servirás - Mateus 4:10.
4:22 Adão começou uma tradição que sobreviveu por
milhares de anos que é: - amar primeiramente a mulher,
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e a Deus (bom) em segundo lugar, quebrando o primeiro
e mais importante mandamento, do qual todos os
outros dependem.
4:23 Isto causou e ainda está causando, a maioria das dificuldades
no mundo. Deus permitirá que as mulheres continuem
punindo os homens, com aflições, etc., até que o homem
aprenda a pôr Deus (puro amor) em primeiro lugar, e a
mulher (sexo) em segundo, ou até que se esgote o seu tempo.
4:24 O Homem tem que aprender a FAZER a vontade de
Deus e não a da mulher, que é freqüentemente a vontade
de Satanás (ele manipula as almas que estão lacradas
nos corpos de mulheres, para retardar o progresso das
almas lacradas nos corpos de homens mantendo-os
aqui na prisão), ou o mundo continuará retrocedendo
aceleradamente. (Amós 4:1 e Isaías 3:12-24).
4:25 As mulheres persuadem os homens a fazerem o mal
por elas, de várias maneiras, usando a sedução, fazendoos trair suas esposas e abandonar suas famílias, matar;
roubar; brigar; ou trabalhar exaustivamente, só para
comprar tesouros mundanos, embora temporários,
para elas. Citando o “Retrato de Dorian Gray”, por
Oscar Wilde, ao se referir às mulheres, falou um amigo
de Dorian: “Elas têm ‘aquilo’; nós queremos ‘aquilo’;
e as pessoas estão ganhando milhões com ‘aquilo’ ”
(Apocalipse 18:3-20).
4:26 Ao invés de fazer estas coisas más, o homem deveria estar
aprendendo a ser como Jesus e fazer a vontade de Deus.
Deveria estar trabalhando para Deus, lutando contra o
mal, onde quer que ele o encontre, para o benefício de toda
a humanidade, e, ao mesmo tempo, ele será visto como um
bom exemplo, para outros seguirem, especialmente seus
filhos (Mateus 10:37-38) (Surata 9:23-24).
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4:27 O lugar da esposa é cuidar das crianças, alimentá-las,
manter as suas roupas e a casa limpa, e dar-lhes apoio
moral, e mantê-las incentivadas, de forma que elas
ganhem o seu direito de ir para casa. Se ela fizer isto, ela
também vai progredir, tornando-se uma perfeita dama,
esposa e mãe; eventualmente ganhando o direito de ser
um homem (numa outra vida).
“Atrás (ao lado) de todo grande homem,
há uma mulher relativamente boa.”
4:28 O Homem deve aprender a não quebrar os
mandamentos, e então, usar a sua superioridade
física e mental, SUAVEMENTE, junto com seu
entendimento maior de amor espiritual, para persuadir
a mulher a não quebrar os mandamentos também.
Caso contrário, o mundo continuará regredindo, até que
Deus não tenha outra alternativa, a não ser destruir
todas as almas más.
4:29 Não se enganem em pensar que VOCÊS são bons.
Vocês não são! (Isaías 64:6-7). Se você fosse bom, você
não estaria aqui; você já teria ido para casa. Deus não
mantém pessoas boas na prisão.
4:30 É impossível para o homem, fazer o que deve, antes de ter
aprendido a adorar puro amor (Deus), em vez de sexo (uma
das armas do diabo), e saber a diferença, entre os dois.
4:31 Jesus deu o amor dele para o mundo, não
especificamente para uma única mulher; amor puro e
incondicional, sem egoísmo, ao invés de amor animal
egoísta (emoção); e voluntariamente se fez um eunuco
(metaforicamente, Mateus 19:12, o terceiro tipo), por
Deus e pela humanidade.
4:32A outra razão pela qual Ele esteve só, era porque, se
amasse a uma mulher, em uma relação pessoal, teria
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criado um conflito de interesses que interferiria em sua
missão. Um bom soldado SEMPRE põe sua missão em
primeiro lugar, até mesmo acima de sua própria vida.
“Um homem deve fazer, o que um homem deve fazer.”
4:33 Uma esposa ou mãe, tentará impedir um homem, de
fazer o que ele tem que fazer, usando o seu amor por
eles como instrumento. Pode também, tentar impedi-lo
de realizar qualquer outra coisa que ponha em risco, a
vida dele ou a sua felicidade e conforto material egoísta.
4:34 Jesus não teve mulher para que ela não interferisse na
sua difícil missão de ser crucificado.
4:35 Também, não seria justo com qualquer mulher, fazê-la
sofrer. Então, Jesus escolheu estar só, demonstrando total
altruísmo, preferindo sofrer ao invés de ferir os outros
(auto-crucificação). Durante a sua missão, Jesus se separou
dos membros femininos da sua família, tanto quanto pode.
4:36 Deus sempre usou os homens para fazerem o Seu
trabalho e serem Seus mensageiros (Profetas), tanto é
que todos os discípulos de Jesus eram homens. Deus
criou o homem à sua imagem e NÃO a mulher. Por que?
4:37 Satanás sempre usou a mulher para fazer o trabalho
dele, começando por Eva, com o objetivo de impedir
os planos de Deus, tentando persuadir o Homem a não
fazer o que é certo, usando o amor de homem por mulher,
contra homem (1 Timoteo 2:14).
4:38 Deus falou e tem lembrado repetidamente ao homem,
desde o princípio (Gênese 3:16-17), que a mulher não
era e NUNCA poderia ser sua igual. (1 Coríntios 11:116) (Surata 2:228 e 4:34).
4:39 É por isso que o homem manteve a mulher, submissa,
e em seu devido lugar por todos estes milhares de anos
(Jó 2:9-10).
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4:40 Como Adão e Eva fracassaram na primeira e mais fácil
prova, eles foram banidos da segurança do Jardim de Éden.
4:41 Se eles tivessem obedecido a Deus, e não a Satanás e
tivessem passado no teste, não haveria nenhum problema
no mundo hoje. Sem conhecimento do mal, não haveria
armas-nucleares, poluição; ou fome; etc.; etc.
4:42 A mulher foi punida, não só por fracassar em seu
próprio teste, mas também por permitir que Adão
falhasse no dele. Este castigo tomou a forma de grande
sofrimento, especialmente no parto, porque ela usou o
sexo para persuadir o Adão (HOMEM) a desobedecer a
Deus. Eva (MULHER) continua agindo assim até hoje.
4:43 Sexo, geralmente leva ao parto e grande dor, que
deveriam servir como advertência para o sexo, tentando
ensinar as mulheres a procurarem amor, ao invés de
sexo, isto é, Deus, em vez do diabo.
4:44 Após a expulsão do Éden, o diabo usou as mulheres
para criar ou agravar os problemas existentes, como ele
continuadamente faz com sucesso, ao longo da história
do mundo.
4:45 A população aumentou gradualmente e mais almas
foram enviadas do Plano Astral, para usar os novos
corpos gerados. O mundo tem se tornado cada vez pior,
porque as pessoas tem escutado mais a Satanás, do que
a Deus.
4:46 Eventualmente, o mundo se tornou excessivamente mal
e Deus teve que decidir o que fazer a fim de reconduzir
a humanidade para o caminho correto.
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A história simples dos filhos de Adão, Caim e Abel,
também parece nunca ter sido compreendida.
Deus disse a Caim e a Abel, depois que seus pais já
o tinham desobedecido, que a ÚNICA oferenda que Ele
aceitaria deles, seria um CORDEIRO (pressagiando
o CORDEIRO de Deus - o CRISTO e seu “EGO” crucificação).
Abel obedeceu a Deus e trouxe um cordeiro,
EXATAMENTE como lhe foi solicitado fazer e foi
ACEITO.
Caim, da mesma maneira que seus pais, também
desobedeceu a Deus e ele trouxe a fruta da terra e foi
REJEITADO.
Em outras palavras, você será REJEITADO, a menos
que você chegue a Deus, EXATAMENTE como Ele lhe
pede (Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém
vem ao Pai, senão por mim - o Cordeiro de Deus - João
14:6), e NÃO como seus pais e irmãos fizeram.
As pessoas dizem que há muitos caminhos para Deus,
e há milhares de doutrinas religiosas diferentes, TODAS
reivindicando que a sua é a correta e única, mas há
milhares delas. Deus diz que só há UM caminho (João
14:6), e poucos há que o encontrem (Mateus 7:14).
Jesus lhe falou, em Apocalipse 12:9, que Satanás
enganou o mundo inteiro (TODOS VOCÊS), porque
TODOS vocês estão tentando encontrar a Deus do
seu PRÓPRIO modo, exatamente como Caim fez e foi
REJEITADO (“Apartai-vos de mim, vós que praticais a
iniqüidade – iniqüidade, vos não conheço - Mateus 7:23
e 25:11, 12, 41; “E por que me chamais, Senhor, Senhor, e
não fazeis o que Eu digo? - Mateus 7:21 e 25:11; Lucas
6:46 e 13:25).
As pessoas que dizem que há muitos caminhos para
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Deus, (e/ou que o seu é o mais certo) estão TODOS
chamando Deus de MENTIROSO, (Apocalipse 12:9 e
Mateus 7:15), assim você sabe o que vai acontecer com
eles (Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem[verdade],
mal[mentiras] - “O FOGO” (Isaías 5:20) (Mateus.
25:41).
Deus contou a Abel e a Caim que o ÚNICO caminho
a ser seguido à risca é o Dele, do contrário, você será
rejeitado, exatamente como o inteligente Caim fez, ao
desobedecer.
Abel trouxe o seu cordeiro com humildade e em
amorosa confiança e obediência.
Caim, em desobediência arrogante; pensando que
soubesse mais e que poderia fazer como bem entendesse,
foi rejeitado, embora ele trouxesse mais que Abel.
Lembre-se, eles eram, como você é, prisioneiroscondenados e já tinham sido expulsos do Jardim de
Éden, por causa de sua desobediência, e a menos que
você faça EXATAMENTE como lhe é dito, e aprenda a
ser bom, você vai ser EXECUTADO.
A palavra Abel significa “a respiração de VIDA” e a
palavra Caim significa “bens”, em hebraico.
Caim matou Abel – se traduz como: “Bens mataram a
respiração de VIDA.”
Jesus disse (Mateus 6:24), “Não podeis servir a Deus
e a Mamom - dinheiro; materialismo e bens - porque se
você ama um, você odiará o outro.
“Em outras palavras, materialismo e egoísmo destroem
o bem e a espiritualidade (VIDA) e trazem morte
espiritual - “O FOGO”.
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A sociedade humana NUNCA poderá funcionar,
porque está baseada em egoísmo (um reino ou casa
dividida nunca pode ficar de pé - Parlamento, famílias e
sociedade - Mateus 12:25).
Se você estiver entre 100 pessoas, e cada uma estiver
buscando benefícios para si próprio, você só terá violência
e guerra, com os fortes vitimizando e oprimindo os fracos;
os ricos fazendo o mesmo aos pobres, e os espertos fazendo
igualmente para os tolos.
Porém, se você estiver entre as mesmas 100 pessoas,
e CADA UMA delas põe o outro em primeiro lugar,
deixando o seu “ego” de lado, então, cada pessoa, incluindo
você, ganha 99 vezes.
Só funcionará, se CADA pessoa fizer isso;caso
contrário, aquele que não faz, estará roubando de todos
dos outros (parece-lhe familiar?).
Até agora o homem NUNCA obteve a paz na Terra.
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CAPÍTULO V
Um novo-começo

A seleção de Noé (Gênese 6:9)

5:1 Como as pessoas escutaram mais a Satanás que a Deus, o
mundo se tornou pior, e a escola-reformatória deixou de
funcionar, porque ninguém estava aprendendo a ser bom o
suficiente, para ir para casa. Na realidade, hoje, as pessoas
estão aprendendo a ser piores, e então Deus decidiu fazer
um novo-começo.
5:2 Deus decidiu poupar Noé, porque ele não era religioso,
mas acreditava e conversava diretamente com Deus,
esforçando-se para fazer a vontade Dele, e também ensinou
a sua família a fazer o mesmo.
5:3 Eram exatamente essas qualidades que Deus procurava no
homem e Noé era o único que as possuía.
5:4 Através de Noé, Deus advertiu todo o mundo, que se
eles não retificassem os seus hábitos rapidamente, Ele os
destruiria a todos, com uma grande inundação.
5:5 O diabo, naquela época, dominava tanto as pessoas que lhes
falou, que Noé era insano e que Deus não existia, portanto
eles poderiam continuar desfrutando dos vários prazeres
mundanos.
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5:6 Deus disse para as pessoas acreditarem em Noé, mas eles
continuaram a ignorá-Lo, como sempre faziam, até os
dias de hoje. (Mateus 24:37-39).
5:7 Então iniciou-se, há milhares de anos a TRADIÇÃO, de
debochar dos mensageiros de Deus (profetas) julgandoos insanos, por contrariarem a maioria má.
5:8 Noé era a única pessoa realmente sã e que por isso foi
salva por Deus, ao contrário da maioria insana e má
que foi totalmente destruída por Ele.
5:9 A maioria, aqui no Inferno, muito freqüentemente, são
quase sempre errados. Não os escute, pois eles não são
responsáveis pela SUA alma. VOCÊ é! (Surata 6:164).
5:10 Se Noé tivesse escutado a maioria má e seguido seus
conselhos, como eles estavam tentando fazer; ele
também teria sido destruído.
5:11 Seja “carta fora do baralho”; faça a vontade de Deus
e siga seus mandamentos para SOBREVIVEr,
como Noé. Não deixe que a maioria o arraste para “O
Fogo”, com ELES.
5:12 Noé seguiu as ordens de Deus e construiu a sua arca
(barco), mesmo sendo ridicularizado por todas as
pessoas más que estavam agitadas e fora de controle,
no caminho de sua própria destruição. Noé continuou
apelando para que o levassem a sério, mas eles só o
ridicularizavam.
5:13 Deus SEMPRE advertiu as pessoas, antes de as
CASTIGAR, como um bom pai, esperando que o
castigo não seria necessário, porque Ele se sentiria mais
ferido que os próprios filhos. (Oséias 6:5-6)
5:14 Noé continuou seguindo as ordens de Deus e carregou
a arca com um casal de cada espécie animal (macho e
fêmea), e também com a sua própria família.
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5:15 As pessoas deixaram de rir quando o nível de água se
manteve subindo, mas era tarde demais. Eles subiram
em árvores e montanhas desesperadamente, mas como
já haviam sido advertidos, agora teriam que enfrentar
as conseqüências, pois até mesmo as montanhas foram
submersas.
5:16 Deus decidiu destruir os animais-humanos, e não as
almas, demonstrando, mais uma vez seu grande amor
e compaixão. Agindo dessa forma, Ele construiu uma
nova escola e lhes deu uma nova chance.
5:17 O método mais eficiente, para alcançar esse
objetivo, foi usando a água, para submergir todos os
animais+humanos, e levar de volta todas as almas, em
custódia, no Plano Astral.
5:18 Os tubarões e peixes fizeram a limpeza total, até que as
águas retrocedessem finalmente, deixando tudo limpo e
pronto para um novo-começo.
5:19 Deus não usou “Fogo”, porque isso teria destruído as
almas. Ele reservou “Fogo” para o Último-Dia, a fim
de exterminar ao mesmo tempo, os corpos e as almas,
daqueles que não aprenderam a ser bons, após milhares
de anos na Terra, com centenas de chances e vidas
humanas (Lucas 20:38 e João 9:2) (Surata 2:154).
5:20 Deus ficou triste, quando viu que tinha destruído a
vegetação e os animais não-humanos, porque animais
não são ruins, eles são só animais e não tem consciência,
por que apenas seguem seus instintos naturais.
5:21 Então, Deus decidiu, que Ele não faria isso novamente.
O “Arco-íris” é a garantia de que Ele nunca fará
novamente isso.
5:22 Noé e sua família multiplicaram-se gradualmente, e
as almas foram enviadas de volta do Plano Astral, para
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usarem os corpos novos e aprenderem desde a infância,
a serem bons. Essa tarefa caberá a você.
5:23 Infelizmente, o Diabo os enganou novamente, criando
falsos deuses e usando a sua libido, que automaticamente
dá poder às mulheres sobre os homens, possibilitando-as
de persuadi-los a fazerem o mal, por elas (e pelo diabo).
5:24 Por várias gerações o mundo tem se tornado cada vez
pior.
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CAPÍTULO VI

Abraão, Ló, Sodoma e Gomorréa

Os

descendentes de Noé caíram, outra vez, na mesma
armadilha, e foram expulsos do céu. Dando ouvidos às
mentiras do diabo, foram se tornando cada vez piores.
6:2 Eventualmente, Deus selecionou Abraão, para um
treinamento especial, porque ele amava a Deus e sempre
procurou fazer a vontade dele. Abraão indignava-se pela
idolatria e os péssimos hábitos de vida da sua nação
(Gênesis12: 1) e (Surata 43:26).
6:3 Deus aconselhou Abraão a abandonar seu povo e assim ele
fez, renunciando à sua nacionalidade, sua religião, idolatria e
superstições e então ele se tornou um filho de Deus, por adoção,
entregando a Ele toda sua fé, e aprendendo a ser bom.
6:4 Ló, sobrinho de Abraão, era órfão e tendo a mesma crença
dele, seguiu-o. Eles levaram suas famílias, animais e pertences,
deixando Ur e atravessaram o Grande Rio, Eufrates, que era,
para eles, simbolicamente, como a inundação era para Noé
(Josué 24).
6:1
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6:5 Depois de viver entre Bethel e Hai, durante algum tempo, os
pastores de gado de Ló e de Abraão começaram a disputar,
porque não havia pasto suficiente para ambos os rebanhos.
6:6 Abraão e Ló decidiram se separar, para evitar conflitos,
pois tinham grande respeito e amor um pelo outro,
como irmãos.
6:7 Ló foi para as planícies onde as cidades de Sodoma e
Gomorra foram construídas e Abraão foi para Canaã.
6:8 Mais tarde, Deus falou para Abraão, que faria uma aliança
(acordo) com ele e sua família e o sinal deste acordo,
seria a circuncisão de todos os filhos homens com oito
dias de vida (assinado com sangue e simbolizando
sacrifício da carne).
6:9 Deus fez isto porque o mundo estava precisando de um
corretivo, pois a nação estava cada vez mais pervertida,
depravada e escrava da fornicação. Através da circuncisão,
Deus pretendia ajudá-los a resistirem à tentação.
6:10 A circuncisão tornaria menos sensível o órgão
sexual masculino, reduzindo então a promiscuidade,
e conduzindo-os para a melhor compreensão do amor
espiritual.
6:11 Circuncisão em si não é de grande importância e sim a fé e
o amor (Gálatas 5:6). Também seria mais higiênico, naquela
parte do mundo, em razão do calor e da escassez de água.
6:12 As cidades de Sodoma e Gomorra eram totalmente
descontroladas, assim Deus decidiu destruí-las,
completamente, almas e tudo.
6:13 Sodoma, como indica o nome, estava cheio de
sodomitas (os homossexuais), cometendo o crime
abominável de sodomia, e Gomorra estava cheio de
perversão e promiscuidade (Gênesis 19:1-29) (Surata
7:80-81 e 15:61-77).
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6:14 Ló se manteve nos arredores de Sodoma, mas ele não
era um homossexual, assim Deus enviou dois anjos, de
bonita e jovem aparência para salvar a Ló e sua família.
6:15 Os anjos vieram e comunicaram–se com Ló, através
de telepatia, pois não queria vê-los abordados pelos
sodomitas (homossexuais), e então levou-os para sua
casa. Os anjos disseram que ficariam na rua a noite toda,
pois sendo Anjos não precisavam de sono e da mesma
maneira sabiam que não poderiam ser molestados pelos
homossexuais. Porém Ló insistiu e os anjos aceitaram
sua gentil hospitalidade.
6:16 Os homossexuais repararam na beleza dos anjos
hospedados na casa de Ló e pretendiam tirá-los de lá,
afim de sodomizá-los (estuprá-los).
6:17 Ló implorou aos homossexuais para que deixassem em
paz seus convidados.Sugeriu que levassem as mulheres,
a fim de não ficar embaraçado perante seus hóspede e
trancou-se em casa para protegê-los.
6:18 Os homossexuais ficaram zangados com Ló, porque ele não
era um deles, e tampouco era nativo. Furiosos, ameaçaram
fazer pior a Ló, do que fariam aos seus hóspedes (anjos).
Ouvindo isso, os anjos pediram a Ló que permanecesse
dentro de casa, por segurança. E instantaneamente cegaram
os homossexuais, de tal maneira que vaguearam totalmente
perdidos, buscando a porta de Ló.
6:19 Pela manhã os dois anjos pediram a Ló que saísse com sua
esposa e as duas filhas, abandonando o local, sem olhar para
trás, porque eles iriam aniquilar Sodoma e Gomorra.
6:20 Os anjos destruíram as duas cidades, com uma
explosão tão terrível, (“Fogo”), que as aniquilaram
TOTALMENTE. Até hoje não se sabe sequer onde
elas eram situadas. Nenhum rastro delas jamais foi
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encontrado. (Gênesis 19:24) e (Surata 15:76-77). A
explosão foi mais eficiente, que qualquer mera arma
nuclear, e não só destruiu as cidades e tudo ao redor,
como também os corpos e as almas dos habitantes.
6:21 A esposa de Ló olhou para trás, e, como os olhos
são a janela da alma (Lucas 11:34), a luz da explosão
entrou pelos olhos dela, destruindo a sua alma e
transformando-a num pilar de sal.
6:22 Por milhares de anos, sodomia/homossexualidade
tem sido considerada ILEGAL, (Deuteronômio 23:17),
sujeita à pena de morte, além de imoral até a última
geração (Levítico 20:13). O homem moderno teve a
AUDÁCIA, não só de legalizá-la como torná-la aceitável,
e até mesmo compulsória, chegando ao ponto de que
SER Homem está se tornando até ilegal.
6:23 A situação é muito triste, porque após ter trabalhado
tão arduamente durante tantos anos, para se tornar um
homem, e finalmente tendo conseguido; eles descobrem
que é muito mais difícil ser um homem, e tentam
retroceder, percebendo que são facilmente-aceitos pelas
mulheres.
6:24 Um homossexual é um homem relativamente recente,
que tendo percebido que ser homem é muito difícil, decide
tentar ser uma mulher, no corpo de um homem. Alguns
até se submetem “voluntariamente” à castração cirúrgica
(Deuteronômio 23:1), e eles serão punidos, adequadamente.
6:25 Vocês não podem retroceder; pois todos estão sob
a sombra da SENTENÇA DE MORTE; sua única
escapatória é avançar (João 3:18).
6:26 Na época de Sodoma era fácil destruir os pervertidos,
porque eles estavam todos concentrados num só lugar;
bastaria Deus remover Ló e seu família. Hoje, é tão
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difundido e entrelaçado na sociedade “normal” que Deus
não os pode eliminar, sem ferir muitos inocentes (?). Assim
Ele enviou a AIDS (Leviticus 20:13) (Romanos 1:27).
6:27 Abra seus olhos, veja os sinais e mude sua trajetória
antes que seja tarde demais.
6:28 Infelizmente a AIDS também atacou os inocentes.
Talvez um dia a homossexualidade volte a ser ilegal,
quando houver um número excessivo de inocentes (?)
atingidos. E então é possível que o homem volte a viver
sob as leis de Deus e não sob as leis dos homens.
6:29 Gomorra foi destruída, por causa de sua promiscuidade,
perversão e exibicionismo sexual, sendo regida pelos
valores sexuais no lugar dos valores do amor.
6:30 A situação é tão deplorável, que as pessoas não sabem
a diferença entre sexo e amor. Toneladas de sexo nunca
se igualarão a um grama de amor. Infelizmente, milhões
de pessoas passam suas vidas procurando amor, e,
porque não sabem a diferença entre um e outro,
inadvertidamente, encontram apenas sexo. Quando
não alcançam a satisfação espiritual que tanto buscam,
eles se esforçam ainda mais e, erradamente pensam,
que, se eles conseguirem bastante sexo, terão satisfação
espiritual (real). Como isso não acontece, entra-se num
círculo-vicioso!
Há 3 tipos de sexo:
1. SEXO. Pura luxúria ANIMAL.
2. Sexo com sentimento.
3. AMOR.
Nenhuma quantidade dos dois primeiros, combinados,
jamais se igualarão ao terceiro.
6:31 Como podem as pessoas encontrar o amor, se
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estiverem procurando nos lugares errados? Olhe para
cima e não para baixo. Como você espera enxergar o
que está acima, se você sempre está olhando para baixo?
Amor é espiritual e sexo é animal. Quando a alma
controla o animal-humano; numa situação de amor
verdadeiro, para beneficiar o parceiro, doando ao invés
de receber, o ato de fazer amor, se torna a coisa mais
sublime, semelhante ao Céu na Terra.
6:32 O ato de amor entre dois espíritos, ambos em controle
dos seus corpos animais e sendo totalmente altruístas;
querendo apenas compartilhar amor com seu parceiro,
não pedindo nada em troca, e unindo corpos e almas
(dentro das limitações humanas), é a experiência mais
divina possível, na Terra, literalmente “uma coisa do
outro mundo”.
6:33 Gomorra foi destruída ao mesmo tempo que Sodoma,
com um arma tão sofisticada, que está além da
compreensão humana, nada igualável às armas nucleares
terrestres. As armas na Terra são primitivas, como os
brinquedos de crianças, que fazem apenas barulho e
matam animais-humanos.
6:34 A habilidade para destruir um planeta (armas nucleares)
é insignificante, comparado ao poder da “Força.”
6:35 Deus não precisa armas nucleares primitivas. Apenas
um pensamento Dele é suficiente para matar todo o
mundo. Quem você pensa que decide o momento em que o
corpo de uma pessoa deve morrer e então faz isto acontecer?
6:36 Não se apavore com as armas nucleares, porque elas
não podem matar sua alma que é o seu VERDADEIRO
EU. Uma vez que você tenha 100% de fé em Deus,
você não temerá coisa alguma. “Não tenha medo
daqueles que podem matar apenas seu corpo; tema
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somente aqueles que podem matar seu corpo e alma
(seu VERDADEIRO EU), com o “FOGO” (Mateus
10:28). Em outras palavras, não tema os humanos, a
morte-humana, nem o Diabo: só tema a possibilidade
de ser julgado indigno no Último-Dia, e que sua alma
seja morta, no “Fogo”, por Deus e o Cordeiro (Príncipe
Michael/Cristo).
6:37 Deus não pode decretar a ilegalidade do sexo (apenas a
da fornicação), por causa da necessidade de reprodução,
e porque Ele quis que o homem e a mulher se unissem
para ajudar um ao outro, criando um relacionamento
amoroso estável, numa família onde as crianças
poderiam ser criadas, tornando-se adultos equilibrados
e de sólida formação.
6:38 Sabendo que a promiscuidade conduziria a todos os
tipos de problemas, Deus destruiu Gomorra, e deixou
o legado de sua destruição, como uma precaução para
as gerações futuras, seguirem e honrarem suas leis.
Gonorreía é esse legado que mantém as pessoas no
caminho reto. (GomorrÉa).
6:39 O aumento da promiscuidade provocou gonorréia, e
Deus enviou progressivamente, advertências mais fortes,
para tentar manter as pessoas no caminho correto:sífilis; ureterites não específicas; Rosa do Vietnã (sífilis)
e agora HERPES.
6:40 Ele não pode exterminar os promíscuos agora, sem
ferir pessoas inocentes. De qualquer maneira, o JuízoFinal está tão próximo, que Ele nem precisa se dar ao
trabalho. HERPES está afastando muitas pessoas da
promiscuidade, como era intenção Dele, e AIDS, mais
ainda. Doutores e farmacêuticos tentarão achar curas;
e o uso indiscriminado de preservativos, ajudará as
pessoas a continuarem sendo promíscuas, auxiliando
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então, a Satanás, ao invés de deus.
6:41 O “Monte de vênus” é o pórtico sagrado do templo do amor,
e não deve ser dessacralizado e aviltado, por estranhos.

doenças VENéreas - Enviada por VêNus.
AbRAM SEUS OlhOS!
100% MASCULiNO = 50%
CAVALHEiRO
+ 50% marido perfeito e pai.

100% FEMiNiNO = 50%
DAMA
+ 50% esposa perfeita e mãe.

a unidade Perfeita.

vERdAdE e HONRA em pensamentos, palavras e obras.
Morte (humana), antes da desonra da alma.

••• • •••
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CAPÍTULO VII

A seleção de Abraão e sua Linhagem

7:1 Deus escolheu Abraão, porque ele era não-religioso, e era
o homem mais íntegro disponível, na época. A escolha
foi totalmente desvinculada da nacionalidade. Abraão
dissociou-se de sua nação, deixando-a e mudando-se para
outro lugar.(Gênesis 12:1).
7:2 Antes que Deus confiasse em Abraão, e lhe desse uma
grande responsabilidade, precisou estar seguro de que
ele não O abandonaria. Deus ensinou-lhe pouco a pouco,
testando-o a todo momento, e conforme seus progressos,
deu-lhe mais esclarecimentos e responsabilidade.
7:3 Abrãao nunca pode ter filhos, mas quando completou 100
anos, Deus deu ao casal, um filho. Você tem que pensar
cuidadosa e profundamente, sobre o significado da notícia
de um herdeiro que surgiu milagrosamente para Abraão
(Gênesis 21:5).
7:4 Abraão e Sarah já haviam passado da idade de gerar filhos.
Ele tinha 100 anos e ela 90. Ambos riram, quando o anjo
lhes falou que Sarah teria um filho. Ela foi repreendida ao
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contradizer o Anjo, que disse: “Há algo impossível para
Deus?” (Você não acredita, que Deus possa lhe devolver
o seu tempo de gravidez e lhe dar um filho?) Assim eles
chamaram a criança de Isaac que significa “risada” em
hebraico.
7:5 Alguns anos depois; quando Abraão já conhecia e amava seu
filho Isaac; Deus lhe deu o penúltimo teste, para certificarSe do seu amor, obediência total e devoção. Apenas
se fosse aprovado nesse teste é que Abraão receberia
de Deus, a responsabilidade de trazer esclarecimentos
para um mundo afundado em trevas. Abraão poderia ter
abusado da confiança de Deus, por seu caráter duvidoso,
usando os conhecimentos em benefício próprio, e não para
o bem de todos(Mateus 10:37-38) (Surata 9:23-24).
7:6 Nessa provação, Abraão teria que matar seu próprio filho
“milagroso”, a quem ele amou mais que tudo na vida.
Teria sido extremamente difícil para Abraão cumprir
essa tarefa, uma vez que esperou 100 anos para ter seu
filho. Abraão estava a ponto de matá-lo, quando Deus
o impediu dizendo que se tratava apenas de um teste.
Abraão foi aprovado e a penalidade retirada, porque
Deus soube da sinceridade da sua intenção, porque leu
seus pensamentos. (Gênesis 22:1, 13)
7:7 É impossível enganar a Deus, porque Ele sabe tudo o
que todo mundo está pensando, a cada segundo do dia,
seja qual for o idioma em que eles estiverem pensando
(Jó 42:2) (Surata 2:77).
7:8 Esta é a maneira de Deus agir, testando a fé de todos
(confiança), até o último segundo. Se eles comprovarem
a veracidade de suas intenções, a penalidade será
retirada ou o perigo passará. Se eles perderem a sua fé,
a penalidade será executada ou o perigo os dominará,
seja qual for a situação.
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7:9 Uma vez aprovado neste teste fenomenal, Abraão
foi merecedor da confiança de Deus, ganhando a
responsabilidade de ensinar a sua linhagem, a serem
filhos de Deus, por adoção.
7:10 Abraão recebeu, telepaticamente, como recompensa
especial de Deus, a localização do paraíso, mas ele não
percebia essa comunicação como telepatia, e pensava
que fosse apenas sua imaginação.
7:11 Quando olhava para o céu uma noite, Abraão viu a
Estrela da Manhã e disse para si mesmo (Deus disse a
ele, de fato), “Isto é meu Deus.” (Surata 6:76).
7:12 Então o diabo o atacou, mentalmente, confundindo-o.
Mostrou-lhe a Lua e telepaticamente, lhe disse: “Este é
meu Deus”. Depois, mostrou-lhe o Sol e outros corpos
celestiais, e disse: “Este é meu Deus”. Abraão ficou
totalmente confuso, sem saber o que pensar e perdeu a
sua recompensa.
7:13 Algumas gerações depois; da linhagem de Abraão;
uma mãe foi testada em seu egoísmo, e ela decidiu
que era melhor renunciar a seu filho, que arriscar a
vê-lo assassinado; demonstrando assim, verdadeiro
amor espiritual, (como no teste de Salomão com as
duas mulheres - 1 Reis 3:16, 28). Ela passou no teste,
tornando-se merecedora de ensinar seu filho a não ser
egoísta. Deus confiou a ela, seu filho de volta, como no
caso do Isaac.
7:14 Esta mulher era a mãe de Moisés. Ele não só sobreviveu
como se tornou um grande líder, embora humilde. Era
respeitado por seu porte físico e fé em Deus.
7:15 Moisés era outro grande homem não-religioso que
falou diretamente com Deus, e se esforçou para fazer a
Vontade Dele. Ele era outro filho de Deus (por adoção)
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com fé pura. Ele pôs sua mão na mão de Deus, que o
protegeu do mal e o conduziu até à grandeza.
7:16 Deus orquestrou muitos milagres através de Moisés,
um dos quais era a “sarça que ardia” e que realmente não
estava queimando (energia, não fogo) (Êxodo 3:2).
7:17 Outro, foi diante do faraó, quando Deus deixou o
espírito de Moisés transparecer uma luz branca luminosa
através da carne da mão dele (Êxodo 4:6)(Surata 7:108).
7:18 Então Deus separou o Mar Vermelho, permitindo a fuga
do povo de Moisés, e destruindo os egípcios maus que
os estavam perseguindo. O Faraó acreditou e levou seu
povo a acreditar, que ele próprio era mais poderoso que
Deus. Os Egípcios eram arrogantes, pervertidos, cruéis e
culpados de incesto e muitos outros crimes.
7:19 Usar a água novamente, para destruir os egípcios, deu
a Deus a oportunidade de matar os animais-humanos e
dar às suas almas outra chance, como Ele tinha feito nos
tempos de Noé (Êxodo 14:28).
7:20 Quando Deus disse que destruiria o Egito, Ele não
estava brincando, coisa que é evidente até hoje.
7:21 Durante o resto da vida de Moisés, Deus transmitiu as
suas leis gravadas em pedra com o seu dedo (ou um
laser?), i.e. Os 10 mandamentos; O Livro (O Torah/OVelho
Testamento, contendo As Leis; os Estatutos; os Julgamentos;
a Política Econômica; a Política Agrícola; Dieta; etc.), para
o mundo seguir, para SEMPRE (Mateus 5:18).
7:22 As leis de Deus são as únicas Leis deste planeta, e,
como Deus, são as mesmas desde o princípio do tempo,
até agora, e para SEMPRE (Malaquías 3:6 e 4:4).
7:23 Ele também deu a Moisés, “A Arca da Aliança”, e instruiu
as pessoas a se comunicarem com Deus, utilizando A
Arca. Naquela época, as pessoas tinham ainda uma
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mentalidade muito simples, e assim, ao invés de lhes
dizer que usassem telepatia, o que teria sido além da
sua pequena compreensão, Deus deu a eles um “falsatransmissora” (A Arca). Isto era um objeto material e
inanimado, NÃO um PADRE. Desta forma as pessoas
falariam diretamente com Deus, sem a interferência
de um padre “cego” conduzindo uma congregação
igualmente “cega”. Deus deu a eles este objeto material
não-religioso, apenas para dar-lhes confiança, pois era
algo que poderiam ver e tocar. Era também um lugar
onde poderiam guardar as Tábuas de Pedra em que
estavam gravados Os 10 Mandamentos, além dos 5
Livros de pergaminho da Lei; Estatutos; Julgamentos;
Política econômica; Política agrícola e dieta; etc.
7:24 A construção da “Arca da Aliança”, foi também um teste
para verificar o grau de apego das pessoas aos valores
materiais. Deus pediu às pessoas que renunciassem ao
ouro, à prata, ao bronze, às pedras preciosas e outros
objetos de valor, para serem transformados na Arca.
7:25 A finalidade era verificar se eles amavam mais aos
tesouros-mundanos (mamom, os valores de diabo), do que
amavam a Deus. Se eles renunciassem voluntariamente a
essas coisas, ficaria provado que eles escolheram a Deus
e aos valores divinos, em lugar dos valores mundanos. O
teste definitivo seria guardar A Arca, para verificar se eles
resistiriam à tentação do diabo, ao insinuar que a Arca
enquanto objeto artístico teria mais valor que o objetivo
inicial de ser porta-voz de Deus.
7:26 Nos livros de Moisés, há muitas referências à Espaçonave
de Deus, coberta por uma cortina de fumaça (nuvem)
que se parecia com uma nuvem durante o dia e com
o fogo, durante a noite. Na luz do dia, esta “nuvem”
encobria completamente a astronave, mas, à noite, as
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luzes a bordo, e os propulsores (Êxodo 40:38), emitiam
um grande clarão que se misturava com a nuvem de
fumaça, dando a impressão (ao povo de mentalidade
muito simples) de ser um fogo no céu, emitindo grande
calor e trovões (?) e raios (?) e barulhos estranhos (Êxodo
19:16 e 20:18 e 24:15-17 e Números 9:15-16).
7:27 As pessoas foram avisadas a não se aproximarem, por
causa do calor que os assustava. Alguns desobedeceram
e foram queimados (Êxodo 19:17, 21 e 20:18).
7:28 Deus também desceu numa coluna de fumaça, para
falar com Moises (Êxodo 33:9 e 34:5), de forma que as
pessoas não O puderam ver.
7:29 Numa das vezes, após ter falado com Deus, a alma
de Moisés foi vista em seu rosto (Êxodo 34:29-35),
fenômeno que assustou o povo, obrigando-o a cobrir
sua face com um véu.
7:30 A nuvem-de-fumaça, com a espaçonave dentro, guiou
as pessoas que a seguiram (Números 9:17-23 e 10:34-36),
onde quer que ela fosse. Quando parava, eles paravam
também e acampavam, às vezes por dias. E quando se
movia novamente, eles a seguiam.
7:31 O diabo tentava afastar as pessoas de Deus, apelando
para seus egos, tornando-os arrogantes e teimosos, ao
fazerem-nos pensar que eles eram especiais aos olhos
de Deus. Deus se zangou com eles, em muitas ocasiões.
Uma vez, quando as pessoas estavam reclamando, Deus
queimou alguns deles até a morte e teria queimado mais
deles, não fosse a interferência de Moisés, implorando
que os perdoasse. (Números 11:1-2).
7:32 Através de muitas gerações, eles se tornaram cada
vez piores, e Satanás converteu suas crenças em uma
religião-organizada. Eles criaram as suas próprias
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leis, costumes e tradições (o Talmude), permitindo-lhes
quebrar Os Mandamentos de Deus (Marcos 7:6-13).
7:33 Os problemas surgiram, porque as pessoas deixaram
de se comunicar diretamente com Deus, e começaram
a escutar os sacerdotes, tornando-se cegos conduzidos
por cegos (Mateus 15:14) (Oseías 4:9).
7:34 Eles eventualmente tornaram-se tão arrogantes e cegos
que, quando Jesus veio, os judeus se recusaram a aceitar a
sua “alma”, (ser-espírito), como sendo o primogênito de
Deus. Também se recusaram a aceitar seus ensinamentos.
Eles também rejeitaram as mensagens de Deus, trazidas
ao mundo por Maomé.
7:35 O diabo os mantém tão envolvidos em sua arrogância
religiosa, que ele foi capaz de enganá-los, perfeitamente,
por DUAS VEZES: quando não escutaram as Mensagens
de Deus através de Jesus e também quando rejeitaram as
trazidas por Maomé. ELES acham que são realmente
espertos.
7:36 Foram os sacerdotes e a religião que pregaram na cruz,
o corpo-animal-humano usado pelo Filho de Deus.
7:37 É totalmente absurda a idéia de pensarem que eles ainda
são o “povo escolhido” por Deus, quando, na verdade eles
reivindicam a responsabilidade pelo assassinato de Jesus.
Como esperam, então, sobreviver ao fogo do Último-Dia?
7:38 A “Praga da Figueira” é para os judeus o símbolo
bíblico (Mateus 21:19-20), de que Jesus os amaldiçoou,
e eles permanecem amaldiçoados, castigados, odiados
e perseguidos, até hoje. Essa praga teve o objetivo de
ensinar-lhes que o judaísmo Talmúdico é mau e portanto
deveriam deixá-lo, retornando ao Torá e participando
da Nova Aliança.
7:39 Há 2000 anos, os judeus disseram: “O seu sangue
103

O Caminho de Volta

caia sobre nós e sobre nossos filhos” (Mateus 27:25),
significando, deixe-nos assumir o assassinato de Jesus,
bem como a punição no lugar de Pôncio Pilatos.
7:40 Jesus e TODOS os Profetas, ensinaram a humildade, a
fé pura e a destruição do egoísmo, reduzindo as chances
que o diabo teria ao usar seu ego para enganá-lo. Já que
você tem um ego, o diabo pode usá-lo.
7:41 Na sua ARROGÂNCIA, em acreditar que
somente eles eram os escolhidos, acima de todos os
outros povos, os judeus criaram o anti-semitismo e
supostamente incentivaram Hitler a tentar erradicá-los,
desencadeando o ódio da O.L.P (Organização para a
Libertação da Palestina). Hitler imitou o militarismo do
Império Romano usando seus emblemas, como a águia
e a suástica, embora fosse ele mesmo um Asquenaz
(Gênesis 10:3), Jafetita, não-semita, judeu-falsificado
(Apocalipse 2:9), financiado e empossado como
Chanceler da Alemanha, pelos banqueiros/ladrões
sionistas (Apocalipse 3:9). Hitler foi o parteiro que
facilitou o nascimento do falso estado judeu de Israel.
(Veja: Apocalipse 13:13-18)
7:42 O fator principal na guerra, entre os israelitas e a O.L.P.,
é a RELIGIÃO. Se ambos se libertaram de suas estúpidas
religiões-organizadas, não existe
nenhuma REAL
diferença entre eles. Ambos são, não apenas gentios, mas
também Venusianos. Embora os árabes sejam Semitas e os
judeus-falsificados Asquenazes NÃO sejam Semitas, mas,
Jafetitas (Gênese 10:3), que dessa forma, não têm nenhum
direito bíblico sobre a Terra Santa.
7:43 Se eles não podem viver juntos, pacificamente e nem
compartilharem o que possuem, aqui na Terra; Deus,
certamente, não vai deixá-los voltar para casa e
destruirá AMBAS as nações, no Último-dia, começando
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CAPÍTULO VIII

O exemplo esplendente
(A Luz do mundo)

8:1 Depois de tentar, inúmeras vezes, ensinar as pessoas a se
afastarem das religiões, e se comunicarem apenas com
Ele pedindo orientação; e tendo já enviado iluminação
através dos Profetas; Deus decidiu que a única solução
seria enviar Príncipe Michael em forma humana-animal,
para mostrar a todos, como deveriam agir, a fim de
voltar para casa.
8:2 Para que as pessoas soubessem que Jesus era especial, Deus
organizou o “milagre” do nascimento pela Virgem e enviou
uma espaçonave, para guiar os pastores até o estábulo. Mais
tarde, conduziu também os Reis-Druidas ao mesmo local.
Dessa forma, as pessoas saberiam que Ele havia chegado.
Os reis voltariam aos seus países de origem, contando o que
tinham visto e as notícias se espalhariam.
8:3 A “ESTRELA” de Belém era uma espaçonave, e portanto
jamais poderia ser uma estrela. Como afirmar que uma
estrela se encontra localizada bem em cima de um pequeno
estábulo se já é muito difícil afirmar quando uma estrela
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se encontra em cima de um grande país? Lembre-se
também, que a “ESTRELA” guiou as pessoas que estavam
caminhando, ou montadas em camelos.
8:4 Tudo isso foi feito para mostrar como aquele Homem
era diferente. Prestem atenção e ouçam o que Ele disse:
“EU SOU O CAMINHO” (para casa).
8:5 Eu sou o caminho que todos devem ser, antes que
possam vir para casa (João 10:7-9 e 14:2-6).
8:6 O povo judeu tinha ficado tão mau e arrogante (Êxodo
33:5), com seus costumes e religião que se recusaram a
aceitar Jesus como o Messias prometido, que traria a
Palavra Viva (João 1:1-5) de Deus (Marcos 7:7-9). Isto
mostra como o diabo usa seu ego, para enganá-lo.
8:7 Após seu nascimento e a visita dos druidas, Jesus
desapareceu por aproximadamente 30 anos. A única
exceção foi aos 12 anos (Lucas 2:42), no Banquete da
Páscoa, quando ele falava com os padres no Templo,
impressionando-os com seu grande conhecimento.
8:8 Ele desapareceu, porque precisava aprender por conta
própria, e sentir exatamente como era a condição humana
e suas limitações, bem como todas as dificuldades de um
ser+humano normal.
8:9 Ele teve que aprender tudo a respeito de todos os tipos
e graus de tentação diferentes, bem como a maneira
de superá-los. Se ele não o fizesse, não poderia ajudar
outros a superarem as suas dificuldades, impedindo-o
de completar sua missão. Antes de você poder ajudar
qualquer pessoa, você precisa entender o problema dela,
e saber resolvê-lo. Para fazer isso, seria necessário ter
passado pela experiência várias vezes.
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8:10 Ele precisou conviver com as mulheres para aprender a
resistir à sua tentação pois a missão dele era importante
demais, para permitir que qualquer pessoa ou qualquer
coisa, atrapalhasse o seu caminho.
8:11 Ele precisou de tempo para se acostumar a controlar
o seu corpo-animal-humano, gerado por Maria, e
dentro do qual estava preso. Ele precisaria estar muito
forte e decidido a completar sua missão, a ponto de não
fracassar diante do amor de uma mulher. Satanás enviou
inúmeras mulheres bonitas e sensuais a fim de afastálo de seu compromisso, chegando até a lhe oferecer o
mundo inteiro, se ele o servisse no lugar de servir a Deus.
8:12 Jesus não podia obviamente iniciar o seu trabalho,
antes de completar trinta anos, porque, se fosse um
adolescente, ninguém o levaria a sério, em razão de sua
pouca experiência em assuntos-mundanos. Além do
mais ele não estaria preparado para enfrentar abusos
e ridicularizações a que estaria sujeito sem perder a
paciência. O ministério de Jesus não foi de 30-33 anos
de idade, mas de 33-40 anos (Daniel 9:27). O calendário
de hoje está sete anos atrasado. Mesmo assim, apesar da
idade, a maioria das pessoas não o levou a sério.
8:13 Terminado seu treinamento, ele começou a se afastar
da religião e dos templos, ensinando as pessoas a
conversarem com Deus em particular. Por isso, Jesus
pregava ao ar livre, nas montanhas e à beira mar. Dessa
maneira os sacerdotes começaram a perder seu prestígio
e o respeito das pessoas, bem como o poder que antes
exerciam sobre elas, além de prejuízo financeiro.
O negócio lucrativo das igrejas estava entrando em
colapso, obrigando-os a encontrar uma maneira de
impedi-lo. Tentaram enganá-lo, fazendo-o dizer coisas
que pudessem ser usadas para incriminá-lo (de acordo
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com suas próprias leis, NÃO as Leis de Deus) resultando
na sua morte. Mas ele era muito mais inteligente do que
eles (Marcos12:13 e Lucas 11:54 e 20:20).
8:14 Os sacerdotes que REIVINDICAVAM representar Deus
estavam, na verdade, tentando assassinar o Filho de Deus,
“LEGALMENTE”. Deus disse claramente: Não matarás.
Eu digo “LEGALMENTE”, referindo-me aos costumes
e tradições (o Talmude), que eles tinham inventado, se
permitindo quebrar as Leis de Deus. Eles compuseram
as suas próprias leis, tornando então obsoletas As Leis de
Deus (ineficaz - Marcos 7:9, 13) e se deram o direito
(?) de assassinar Jesus (Oséias 4:6) (João 16:1-4).
8:15 Hoje a situação é muitas vezes PIOR, por causa das
milhares de leis criadas pelos homens, para se habilitarem
(os ricos) a quebrar as Leis de Deus, esquecidas pela
humanidade, incluindo as Leis Reais de Liberdade. As
Leis de Deus, seus estatutos e julgamentos; etc., são
as ÚNICAS VERDADEIRAS, pois perante Deus as
MILHARES de leis humanas são ILEGAIS. (Mateus
5:18). Não sejam enganados - Deus não é para ser
ridicularizado, porque tudo o que o homem semear,
isso também ceifará (Gálatas 6:7).
8:16 Qualquer um que cria, administra ou impõe leis humanas
e julgamentos ILEGAIS, será castigado SEVERAMENTE
por Deus. As outras pessoas; que permitem a criação
dessas leis humanas ILEGAIS e julgamentos; se punem
por causa do efeito que produzem na sociedade. As leis
INJUSTAS E ILEGAIS dos homens também castigam os
inocentes, mais que os culpados.
8:17 Jesus deu a parábola (história ilustrativa), do vinhedo
(mundo), e o dono do vinhedo (Deus) e os lavradores
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ou trabalhadores (padres) e os criados do dono (os
Profetas), e o filho do dono (Príncipe Michael/Cristo Mateus 21:31-46 e Marcos 12:1-13 e Lucas 20:9-21).
8:18 Pela parábola do vinhedo, Jesus estava predizendo, que
os sacerdotes que agrediram e assassinaram os Profetas
de Deus (mensageiros), iriam assassinar também o seu
Filho e que Deus os destruiria no “Fogo” no ÚltimoDia, caso não se arrependessem. O povo judeu nunca
se arrependeu, porque eles se recusaram a aceitar, que
Jesus era o Filho de Deus, encarnado, bem como se
recusaram a seguir seus ensinamentos e exemplos.
8:19 O Novo Testamento está ABSOLUTAMENTE
REPLETO de mensagens contra os padres e as suas
religiões organizadas; os advogados e políticos.
8:20 Foram os PADRES e sua RELIGIÃO que instigaram
a que Jesus fosse pregado na cruz; deixando um
testemunho PERMANENTE para o mundo, de como
eles e sua religião-organizada pertencem a Satanás
e foram os responsáveis pelo assassinato do animalhumano que era usado por Cristo, o Filho de Deus.
8:21: Quão óbvio tem que ser, para que você enxergue a
VERDADE? Afinal de contas tudo que o Jesus disse e
sofreu na cruz, mostra que a religião está errada; há mais
religiões hoje, do que antes.
8:22 Você pode ter certeza que na segunda-vinda de
Príncipe Michael/Cristo, ele trará a MESMA mensagem
novamente (a mensagem e a verdade NUNCA
mudarão). Todos os padres no mundo (os empregados
inconscientes de Satanás), e especialmente o papa, serão
os primeiros a chamá-lo de insano e blasfemador.
O papa, provavelmente, tentará excomungá-lo e lhe
dizer que ele (Príncipe Michael) nunca irá para céu,
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por proclamar que Deus é o seu Pai. Que piada! É o
papa quem NUNCA irá para o céu. O Céu é a casa de
Cristo, Ele é o Príncipe do céu. Porém, o papa é criado
de Satanás e queimará, com ele.
8:23 Todos os padres têm os seus negócios muito lucrativos
para proteger, bem como a sua posição de respeito e
domínio sobre as pessoas.
8:24 Na segunda-vinda, o Cristo não será chamado de Jesus,
porque ele terá um novo nome-humano (Apocalipse
3:12), e ele vai, em primeiro lugar, tentar pacificamente
destruir TODAS as religiões-organizadas. Os padres
e as pessoas religiosas dirão que ele é o falso profeta,
mas é a religião-organizada e suas falsas interpretações
e ensinos, que são o falso profeta, como SEMPRE foi.
Esperançosamente ele terá sucesso, enquanto na formahumana, porque DESTA VEZ não será apenas um
aviso, mas uma ÚLTIMA chance, pois o Último-Dia
logo chegará (Surata 43:61) e vocês já tiveram quase
2000 anos, para aprender a lição e ir para casa.
8:25 Você ainda está aqui. Por quê? Se eu fosse você; Eu estaria
muito preocupado e procuraria fazer o meu MELHOR, para
ser como Jesus. Talvez vocês todos DESEJEIS morrer?
8:26 Jesus explicou tudo sobre a origem dele e a sua; e o
que cada um de vocês tem que fazer, para ir para casa.
Ele explicou ser uma alma usando o corpo do “filho de
Maria”, e que ele tinha zilhões de anos de idade, enquanto
o corpo que ele estava usando, tinha menos de 50 anos.
(João 1:15, 8:57-58 e Bíblia Rei dos reis, João 8:48-49 e
17:24). Ele também explicou que Maria não era a mãe
dele, e que o corpo dela, só gerou o corpo que ele estava
usando (João 6:42 e Mateus 12:47-50, 22:45 e Marcos
3:31-35 e Lucas 8:19-21), mas ele não veio dela.
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8:27 CRISTO explicou não só que ele NÃO era judeu, como
também não era deste planeta (João 7:34-36 e 8:23 / Bíblia
Rei dos reis, João 8:14 e 17:14 e 18:36).Explicou também
que o espírito, sendo espírito, e a carne, sendo carne (João
3:6), não era suficiente. A coisa realmente mais
importante é o espírito (João 6:63), e o corpo, nem tanto.
8:28 “Deixem os mortos sepultarem os seus mortos” (Mateus
8:22), significa que aquelas pessoas que valorizam o
corpo e as celebridades (reis; rainhas; presidentes;
padres; etc.; etc.), e tesouros-mundanos, ainda assim são
condenados à morte e deveriam enterrar o que ELES
valorizam. Um corpo morto é apenas uma carcaça inútil
de carne morta que nunca foi uma pessoa, apenas um
corpo-animal que foi usado, e a VERDADEIRA pessoa
(sua alma) ainda está viva; mas só até o Último-Dia. As
pessoas só ficam tristes nos funerais, por razões egoístas,
porque elas se sentem arrependidas por elas mesmas.
Elas deveriam sentir felicidade pela pessoa cujo corpo
morreu, pois isto significa que ela avança para a sua
próxima lição.
8:29 Não tenha medo daqueles que podem matar seu
corpo, só tema aqueles que podem matar a sua alma, no
Último-Dia (Mateus 10:28 e Lucas 12:4-5), isto é, Deus e
seus os soldados (anjos da guarda).
8:30 Busque a verdade e você a encontrará. Como você
pode encontrar a verdade, se você não a está buscando?
(Lucas 11:9-13). Você está desperdiçando todo seu
tempo, assistindo novelas e esportes na televisão, ou
está olhando nos lugares errados, isto é, nas religiõesorganizadas?
8:31 Jesus lhe falou TUDO o que você PRECISA saber,
inclusive sobre reencarnação e até que SE você ganhar
seu direito de ir para casa, você será anjo novamente
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(Mateus 22:30 e Lucas 20:34-36 e João 10:34) e (Lucas
20:38) (João 9:2).
8:32 Ele disse em que planeta está localizado o paraíso:
(Apocalipse 2:28 e 22:16 e Bíblia Reis dos Reis 30:16),
confirmado em Isaías 14:12, “Como caíste desde o céu
Lúcifer (Satanás/Iblis), ó estrela da manhã, filha da alva!
(Bíblia Rei Tiago, que é a versão AUTORIZADA e a
segunda mais precisa), que era novamente confirmado,
pelo Alcorão (Surata 53:49 e 86:1-4).
8:33 Ele lhe falou exatamente o que você tem que fazer, para
GANHAR o direito de ir para casa: “EU SOU a porta,
NENHUM homem vai para casa, para Deus, se ele não
for por mim” (João 10:7-9); “EU SOU O Caminho (para
casa), a verdade e a vida” o que (João 14:2-6) significa:
- Eu sou o modelo que você deve seguir; o que eu estou
lhe falando é a verdade; e EU sou O CAMINHO para a
vida-eterna (imortalidade).
8:34 Nenhum homem tem maior amor do que este; em dar sua
vida (vida-humana), pelo seus amigos (João 15:13). Jesus fez
isto pelos seus inimigos, que são todos vocês (Lucas 9:55).
8:35Aquele que valoriza excessivamente a vida material
neste mundo, gosta de ser um animal-humano, e
coleciona tesouros mundanos e riquezas, perderá a sua
alma (morrerá no Fogo, no Último-Dia). E aquele que é
desapegado da vida material e valoriza mais ao espírito,
evita acumular riquezas, às custas dos outros, e sempre
luta pelo bem, a qualquer custo; ganhará a sua liberdade,
a imortalidade e o direito de ir para casa (João 12:25 e
Marcos 8:34-38) (Surata 16:104-111).
8:36 É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma
agulha do que entrar um rico (riquezas-mundanas) no
reino de Deus (Mateus 19:24).
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8:37 Não colecione tesouros na Terra, onde traças e ferrugem
os destruam, e ladrões roubem. Ganhe tesouros no céu
onde eles estão seguros para sempre; significa: ganhe o
reconhecimento de Deus, agindo como Jesus e assim
obtenha seu perdão e retorne ao seu verdadeiro lar.
8:38 Por que trocar seu direito de ir para o céu e viver para
sempre, por TODOS os tesouros deste mundo (Lucas
16:19-31) que você nunca poderá manter (Lucas 12:1921) e enfrentar a morte-definitiva? Que bem lhe faz,
possuir o mundo inteiro, durante alguns anos, se isto
o fará perder sua alma imortal, para sempre? “Todo
o dinheiro que você ganhou nunca comprará de volta
sua alma.” TUDO, neste mundo temporário, não vale
UMA alma (Sofonias 1:18).
8:39 Os Índios-Americanos viviam em harmonia, até
que chegou o homem-branco que com sua ganância
arruinou tudo o que eles possuíam. O homem-branco
veio para a América buscando uma nova vida ao deixar
para trás todas as coisas indesejadas do Velho Mundo.
Ao contrário dessa proposta, trouxeram com eles tudo o
que havia de ruim, prejudicando aos índios, que eram
pessoas amigáveis e dignas. O homem-branco mentiu e
os enganou, exterminando-os. Os índios lhes deram as
boas-vindas e ajudaram-nos a sobreviver, ensinandolhes o que poderiam ou não comer, bem como sobre
os perigos e a sobrevivência em geral. Os colonos
retribuíram com mentiras, decepção e morte. Quanto
aos escravos-negros, que também foram trazidos por
eles, uma vez decretada sua liberdade, queixavam-se de
serem classificados como cidadãos de segunda classe,
enquanto os pobres índios, cujas terras ocupavam há
milhares de anos, não foram sequer considerados como
cidadãos, ou mesmo seres+humanos .
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8:40 Ao desprezar todos os sábios conselhos dos índios e
praticamente destruir o país, provocando altos índices
de poluição, o homem branco agora teve que reconhecer
os conhecimentos milenares do povo indígena, fazendo
surgir nas universidades uma nova matéria chamada de
Ecologia, que estuda a proteção à natureza e ao meio
ambiente. Processo que levou centenas de anos.
8:41 Em tempos mais recentes, o mundo “civilizado”(?)
tem “reeducado” (?) aos índios, e a outras nações subdesenvolvidas, levando-os a acreditar que eles precisam
(?) seus produtos de consumo. Primeiramente a
sociedade de consumo cria uma “necessidade (?)” e
então supre aquela necessidade, da mesma maneira
como um traficante de drogas cria a necessidade e a
dependência para seu produto, conquistando clientes
para a vida toda. Dependência de coisas materiais é
muito similar. Publicidade cria a necessidade (?) e, em
seguida vem o abastecimento.
8:42 A sociedade materialista ensinou aos índios e a povos de
outros países sub-desenvolvidos (?) a sentirem necessidade
de bens materiais, porque dessa maneira haveria novos
mercados e novos consumidores para seus produtos. Além
do mais, poderiam manipular e abusar deles, conforme
desejassem, afastando-os de Deus e da natureza,
aproximando-os consequentemente de Satanás e todo o
mal que ele provoca. Servir a Mamom (materialismo).
8:43 Mahatma Gandhi compreendeu tudo isso, e conseguiu
derrotar os britânicos, sem agressão, de forma pacífica,
recusando-se a ser materialista, e ensinando o seu povo
a voltar a seus velhos hábitos, e a não comprar produtos
britânicos. Isto causou um desemprego terrível na GrãBretanha, forçando os ingleses a se renderem, a alguns
dos desejos do Gandhi. Gandhi venceu, jogando com
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os britânicos seu próprio jogo, e atingiu-os onde dói, ou
seja, em seus bolsos.
8:44 Hoje, em várias partes do mundo, os nativos
estão cortando as vastas áreas da florestas tropicais,
destruindo-as e a seus ambientes naturais e a vida
selvagem, por dinheiro, para comprar bens materiais
que eles realmente não precisam.
8:45 As florestas tropicais são a maior fonte de Oxigênio
do mundo e que sustenta a vida, e sem as quais, toda a
humanidade e a natureza morrerão.
8:46 OXIGÊNIO para a vida, em troca de dinheiro e morte,
para comprar coisas que eles não precisam. As florestas
tropicais, produzindo oxigênio, também retiram da
atmosfera o dióxido de carbono, livrando o planeta da
intoxicação e do “efeito estufa” que pode super aquecer
o planeta, modificar os padrões meteorológicos de todo o
mundo (2 Esdras 5:5), e derreter as calotas polares, que
poderiam destruir tudo.
8:47 Eles estão vendendo o que não lhes pertence, para
comprar a morte para TODOS. Deus é o dono das
florestas tropicais e todo o planeta.
8:48 Estes povos têm vivido, muito felizes, sem todas
essas mercadorias, há milhares de anos, então por que
precisariam delas agora?
8:49 Para quê e onde se conseguirá tanto dinheiro para
comprar oxigênio, se não haverá mais nenhum
sobre o planeta?
8:50 Primeiro são enviados missionários para ensinar-lhes
a religião de Satanás, e tudo sobre todas as invenções
maravilhosas.
E
ensinam-lhes
possessividade,
convencendo-os que são donos de terras, assim tornamse materialistas e ficam rapidamente viciados em
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consumo. Então está pronto o palco perfeito para
Satanás que anseia levá-los, com sua dança alegre para
“O FOGO”, com você.
8:51 A ÚNICA coisa que você precisa para sobreviver e
ir para casa é Deus. Qualquer outra coisa é um desejo,
não uma necessidade.
8:52 Antes de comprar qualquer coisa, pergunte-se se
poderá promover o seu crescimento espiritual e ajudálo a ir para casa. Se a resposta for NÃO, rejeite-a. Você
não precisa dela.
Não deixe que Satanás te engane!
8:53 Você não veio aqui para destruir, poluir a natureza e
exterminar os animais. Você veio aqui para aprender a
ser bom. O Homem está tentando destruir a natureza, e
no dia em que ele tiver sucesso, todos estarão mortos, mas
vão continuar achando que tudo está bem. Este planeta
pertence a Deus e aos animais, não a vocês. Os animais
têm mais direito de estar aqui, do que vocês. É a casa
deles, não sua, e eles têm o direito de sobreviver.
8:54 Os animais não poluem, não tentam destruir a natureza
e nem a si próprios, ou a vocês. VOCÊS são os únicos
suficientemente estúpidos para fazer isso, e vocês
têm a audácia de chamá-los de animais irracionais.
E vocês ainda pensam que são melhores do que eles e que
têm mais direito de estar aqui do que eles.
Que arrogância e estupidez!
8:55 Vocês são maus, eles não. Os animais são melhores que
vocês, e quando tiverem se destruído, eles ainda estarão
vivos (Gênesis 8:21 e Ezequiel 39:17-20). Os animais só
matam para comer, e para auto-defesa, como Deus quis.
Eles não matam por “prazer”, como vocês, criaturas do
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mau. Aprendam com os animais e a natureza, como
os índios fizeram. Tornem-se ambientalistas.
Pare de ser tão arrogante, cego e estúpido!
8:56 Em questões espirituais e, portanto, reais da vida, os
índios estavam centenas de anos à frente do homem
branco. Infelizmente, o homem branco estava à frente
deles, em tecnologia. Arco e flecha não eram páreo para
as armas.
8:57 Os índios eram amigáveis, dignos e tementes a Deus
(O Grande Espírito Branco - o que Ele realmente é,
mostrando que os índios estavam à frente do homem
branco em assuntos espirituais), respeitando e adorando
Wakan Tanka - O Grande Espírito Branco, também
conhecido como Manitou.
8:58 Os índios apreciavam os valores espirituais e não os
mundanos, possuindo apenas o necessário para viver.
Moviam-se livremente sobre a terra de Deus. Eles se
mudavam para o sul no inverno, e para o Norte no Verão,
buscando no melhor clima, as condições para viver.
8:59 Os índios não tinham a audácia de dizer que eles eram
proprietários da terra, porque sabiam que ela
pertencia a Deus, e NÃO a Eles. Sabiam e respeitavam
a Deus, que, graciosamente lhes permitiu viver nela,
fornecendo-lhes comida, água e os meios para criar abrigos.
8:60 Quando os homens-brancos pediram aos índios que
lhes vendessem algumas de “suas terras”, os índios
riram deles, mas cederam à vontade deles, para serem
amigáveis e pacíficos e não ofenderem aos seus novos
amigos. Concordaram em aceitar o dinheiro dos homens
brancos, a quem consideravam “simplórios”. Entrar no
seu jogo bobo lhes parecia a melhor maneira de serem
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felizes e estarem em paz.
8:61 Como as pessoas podem possuir a terra? Ela
pertence a Deus! Como poderiam pagar a Deus por
suas Escrituras de Titularidade? Por que as pessoas
sempre querem possuir coisas? Quanto mais posses,
mais problemas há para resolver. É preciso protegerse contra os ladrões, além do trabalho e do gasto para
manter as coisas em ordem, quando elas se quebram ou
se desgastam. Isso se torna um círculo-vicioso. Quanto
mais materialista, quanto mais posses um homem tem,
mais escravo ele se torna do próprio dinheiro e das
suas posses. Não é você que manda no dinheiro. Ele,
sim, é que manda em você!
O amor ao dinheiro é a raiz do mal,
Simplicidade é a melhor maneira!
O segredo é buscar sempre as coisas simples da vida.
8:62 Rico não é o que mais tem, mas o que menos
precisa das coisas materiais. Ele é livre, pois não se
escravizou aos bens materiais (Mamon) – tendo
consciência de que não os pode ter para sempre, nem
guardar para si ou para sua família. Sabe que as coisas
materiais são temporárias e passageiras.
8:63 Ter consciência de que nada neste mundo é perfeito
e nem dura para sempre, serve como incentivo, para
desapegar-se das coisas terrenas e ir para sua verdadeira
casa, onde as coisas são perfeitas, e se vive para sempre.
8:64 Mesmo Jesus não era perfeito, enquanto ele estava
neste mundo, e ele dizia isso abertamente (Mateus 19:17
e Lucas 18:19).
8:65 Não é possível ser absolutamente perfeito, quando se
está usando um corpo-animal-humano, devido à todas
118

ou enfrentar o Fogo

as tentações deste mundo.
8:66 O fato de que nem Jesus era perfeito, deve ser mais um
incentivo para que todos se esforcem mais, para vir a
ser como ele.
8:67 Ele contou que para obter ajuda e orientação de Deus,
para superar as tentações, bastava fazer a Vontade de
Deus - A Oração do Senhor, “Seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu” (Mateus 6:10 e 7:21 e 12:50),
e guardando os mandamentos, incluindo o décimo
primeiro (João 13:34 e 15:12) e o décimo segundo (Mateus
7:1), que ele deu pessoalmente a seus discípulos (Mateus
5:19 e João 14:21 e Apocalipse 14:12 e 22:14 / Bíblia Rei dos
reis, Apocalipse 14:12 e 30:14).
8:68 Para obter a ajuda e orientação de Deus, Jesus ensinou
que seria preciso renascer em espírito
(João 3:3-6) e tornar-se puro como as crianças, (Mateus
18:3-4 e Marcos 10:15 e Lucas 18:17). Não infantil,
mas verdadeiramente PURO, e pleno de fé (100%) e
confiança na proteção de Deus.
8:69 “Renascer em espírito”, significa que você deve nascer
novamente como espírito, e parar de pensar em si
como sendo humano. É preciso começar a pensar em
si como sendo o seu verdadeiro EU - o seu espírito
(alma) - e agir em conformidade com a vontade de Deus.
Cada vez que você se considera apenas como sendo um
ser+humano, e pensa como tal, você automaticamente
se condena a continuar sendo sempre e apenas um
ser+humano, até que seja executado no Último-Dia.
8:70 Você deve se tornar o seu espírito (seu EU verdadeiro)
e controlar o corpo, e não o inverso, onde o corpoanimal o controla.
8:71 Os segredos de Deus são escondidos daqueles que
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“pensam” que são sábios, prudentes, e que, na verdade,
são arrogantes. Esses segredos são reveladas aos
pequeninos (Mateus 11:25 e Lucas 10:21) (pessoas que
nasceram de novo no espírito - Mateus 18:3-4 e Lucas
10:21 e João 3:3).
8:72 “Deus é espírito e os que O adoram, devem adorá-Lo
com seu espírito (Ser), e verdadeiramente (João 4:24)”.
Sempre sendo verdadeiro.
8:73 Jesus explicou que sua mãe e seu pai, não são realmente
a sua mãe e o seu pai. Apenas que os corpos que eles
estão usando, fizeram o corpo que você está usando.
Eles não fizeram a sua alma, da mesma maneira que os
pais deles não fizeram as almas deles. (Mateus 12:47-50
e João 6:42). Isso não significa que você deve negá-las,
desonrá-los ou tratá-los com indiferença.
8:74 Ele também explicou que, quando você começar a fazer
a Vontade de Deus, “os inimigos de um homem serão as
pessoas da sua própria casa” (amai os vossos inimigos para
mudá-los), porque o diabo irá utilizá-los e às suas emoções
de animal-humano, para tentar fazê-lo desistir de fazer
a Vontade de Deus (Mateus 10:34-37 e Lucas 12, 51-53 e
14:26, 27, 33). Satanás usará os membros da sua família,
porque são os mais próximos a você, e as pessoas que você
mais aprecia, e a quem, normalmente, dá mais atenção,
respeita e ouve os conselhos. (Miquéias 7:6).
8:75 Satanás irá utilizá-los, sem que eles mesmos percebam,
pois assim não poderá culpá-los, por suas palavras e
ações. Eles tentarão aconselhá-lo, fazendo-o acreditar
que eles têm as melhores intenções no coração. No
entanto, eles o aconselharão sob o ponto de vista
material e humano, não sob o ponto de vista
espiritual, porque eles não sabem sobre questõesespirituais e a magia de Deus. Eles não sabem que
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Deus é VERDADEIRO, e também desconhecem, o que
você já descobriu Dele mesmo, desde que começou a
falar adequada e diretamente com Ele, e começou
a fazer a Sua vontade.
8:76 Não fique chateado, não fuja, seja firme, e esforcese para convencê-los de que você está certo. Não deixe
que Satanás o faça sentir-se irritado, tornando a situação
pior. Explique-lhes com calma e carinho, a magia da
comunicação direta com Deus, faça-os entenderem
seu ponto de vista, e esforce-se para levá-los a falar com
Deus, diretamente, eles mesmos. Se não fizer isso, eles
todos morrerão no último-dia, e você não quer que
isso aconteça com as pessoas que você ama. Quer?
AMOR conquista tudo.
8:77 Jesus também disse que não se pode ficar “em cima do
muro”. Não há atitudes medianas. Quem não é comigo, é
contra mim (Mateus 12:30). Aqueles que não estão ao lado
de Deus, fazendo a Vontade Dele, e lutando ativamente
pelo bem, estão realmente ajudando Satanás a vencer.
Aqueles que nada fazem, além de permitirem ao Diabo
vencer, estão se enganando e ajudando a fazer do mundo
um lugar pior, onde eles terão que viver. Acima de tudo,
estão perdendo o seu direito de ir para casa.
8:78 Jesus disse que não se pode servir a mamom (dinheiro,
valores-materiais) e a Deus, ao mesmo tempo (Mateus
6:24), porque, se você ama os bens materiais, não
será capaz de lutar por Deus, pois você terá medo de
perder seus bens materiais, ou a sua vida humana, ou
ambos.
8:79 É nessa hora que você mais precisa de fé na
proteção de Deus e em Sua promessa de vida-eterna!
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8:80 Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdêla-á, mas, qualquer um que perder a sua vida por amor
de mim, esse ganhará o direito de ir para casa (Marcos
8:34-38). Isso significa que aquele que permite a Satanás
intimidá-lo, e não luta pelo bem, pensando apenas em
proteger seus bens materiais temporários e sua vida
humana, deve perder a sua alma/Ser (vida verdadeira),
no “FOGO”. Ao contrário, quem luta pela justiça e pelo
bem de todos, sem medo, com verdadeira fé em Deus,
deve ganhar o perdão para sua alma, a liberdade e o
direito de ir para casa.
8:81 Jesus explicou sobre os níveis espirituais, quando disse,
em Marcos 12:32-34, ao escriba, que, por causa de suas
respostas a Jesus, e seu atitude-mental, ele não estava
longe do Reino de Deus. Isto significa que ele havia
atingido alto nível- espiritual, não tendo muito mais a
aprender, antes de poder voltar para casa. Para tanto, ele
não poderia perder sua fé e nem se deixar assustar ou ser
subornado por Satanás.
8:82 Jesus também ensinou sobre as leis do Karma, quando
declarou a todos os cegos, aleijados ou doentes que Ele
curou usando a “Força”, que eles haviam sido curados
por causa de sua fé verdadeira. Naquele tempo, Jesus lhes
disse que seus pecados foram perdoados, e que deveriam
seguir suas vidas sem pecar mais. Na verdade,
Ele não estava se referindo aos pecados da vida presente,
mas ao erros cometidos em vidas anteriores. Eles haviam
sido muito arrogantes, maus, egoístas, enfim, pecadores
em suas vidas anteriores, e por isso foram trancados em
corpos doentes, nascendo cegos, aleijados, paralíticos,
etc. para puni-los pelo mal que causaram a outras
pessoas, em suas vida anteriores. (João 9:2). Nascer com
essas deficiências não servia apenas para castigá-los, mas
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também para ensinar-lhes HUMILDADE, pois nessa
situação ficavam dependentes da caridade alheia, talvez
das mesmas pessoas a quem tinham ferido anteriormente
- irônico? - Justiça Divina.
8:83 A cegueira seria um meio de ensinar-lhes a valorizar as
coisas espirituais e o amor, ao invés das coisas materiais,
porque impedidos de enxergá-las, elas se tornariam
menos desejáveis e de menor valia. Fica claro que em
suas vidas anteriores foram muito materialistas e feriram
muitas pessoas relativamente boas, com a intenção de
obter valores materiais.
8:84 Cuidado, vocês que são materialmente-ricos, e que
são pobres de espírito, especialmente vocês que exploram
a miséria e a morte, para obter tesouros mundanos sem
valor (Lucas 16:19-31)! Vocês sabem quem vocês são, e
o que é mais importante, Deus também sabe (Mateus
19:24).
8:85 Você será sempre exatamente aquilo que ganhou
o direito de ser. E estará sempre no lugar que conquistou,
por todos os seus méritos, ações e pensamentos do
passado, em tempo-eterno - KARMA PERFEITO.
8:86 Não é crime ser pobre, em bens materiais. Pelo contrário,
é um crime ser rico em bens materiais, se para obtê-los,
você vendeu sua alma. Deus, porém, não lhe permitirá
devolver a Ele, todas essas coisas, em sua morte humana,
em troca da sua alma. De qualquer maneira, essas coisas
nunca foram realmente tuas, senão empréstimo de
Satanás, desde que você fizesse a vontade dele. Mas estas
coisas também não pertencem a Satanás, eles pertencem
a Deus, porque Ele é dono do mundo INTEIRO. Ele
criou tudo, e não quer nada disso, pois sendo espírito,
não tem necessidades. Para quê Deus quer tesouros
bobos do mundo? O diabo te enganou outra vez!
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NUNCA subestime a astúcia do diabo! É por isso que
você tem que se apegar a Deus, confiando apenas Nele
e em sua orientação, e não em sua própria sabedoria (?).
Assim, Satanás não o poderá enganar, mais uma vez. É
por isso que o primeiro Mandamento é o primeiro e
mais importante de todos, e sobre o qual todos os outros
mandamentos se baseiam e dependem.
8:87 Aprenda os valores verdadeiros e duradouros - os
valores do céu, isto é, amor e altruísmo.
8:88 Bem-aventurados os pobres em bens materiais, pois
estes são ricos em espírito, isto é, riqueza-celestial,
porque deles será o reino dos céus (Mateus 5:3).
8:89 “Socialismo individual”, de escolha pessoal, é
o único caminho (Jesus). Você não veio aqui para
se divertir (que geralmente significa sofrer), e nem
adquirir riquezas materiais. Você está na prisão, no
“corredor da morte”, e veio aqui para aprender a ser
bom, ganhar o seu perdão e o direito de ir para casa ou,
então, ser executado.
8:90 Jesus usou a “força” para fazer os milagres no Novo
Testamento. Quando ele fala em “fé cega”, isto não significa
que você deva ser realmente cego, mas sim, que deve ter fé
total em Deus, 100% de fé. Mantendo os olhos (humanos
e espirituais) bem abertos, para todos os ângulos que
possam ser usados por Satanás para atacá-lo, você pode se
tornar um canal de “Força”. Se você não tiver uma fé cega,
você bloqueia o canal, e a “Força” não poderá fluir através
de você, nem em você, para te curar.
8:91 A “Força” veio de Deus e fluiu através de Jesus, que a
dirigiu para pessoas que tinham canais desbloqueados
(fé cega), e a “Força” os curou. Deus, através de Jesus, só
curou as pessoas que acreditavam “cegamente” que Jesus
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era filho de Deus e poderia curá-los.
8:92 Sua fé (100%) (no poder de Deus e em mim) se fez por
inteira, e os seus pecados (de sua vida anterior, que causaram
a cegueira e demais deficiências, como uma punição nesta
vida) estão perdoados. Vá e não peque mais. (João 9:2).
Seus canais ainda estão bloqueados?
8:93 A fé é a chave para a “porta” mágica - a porta para os
milagres, e uma vida guiada por Deus, andando sempre
na luz da cura; A fé é também a entrada para o Reino de
Deus, e o retorno à sua Imortalidade, à memória
verdadeira, à identidade e aos poderes super-humanos.
8:94 Sansão usou a “força” para derrubar o templo pagão. A
pedra de Davi foi guiada pela “força” para matar Golias,
a “força” dividiu o Mar Vermelho, etc., etc., etc.
8:95 Jesus transfigurou-se na montanha, e seu rosto
resplandecia como o Sol, porque a sua alma (Ser de
Luz, capítulo I) estava brilhando através de seu rosto
(como Moisés), e suas roupas eram brancas e brilhantes,
“Brancas como a luz, e mais brancas do que qualquer
coisa na Terra jamais poderia ser” (Mateus 17:2 e Marcos
9:3 e Lucas 9:29). A causa desse fenômeno foi um campo
de força, existente em torno dele para proteger o corpo
que estava usando, do calor e dos efeitos da espaçonave.
Logo após Deus haver terminado de conversar com
Jesus, uma “nuvem” brilhante envolveu os discípulos
(Lucas 9:34), e Deus disse: “Este é O meu Filho amado,
em quem me comprazo: escutai-o” (Mateus 17:5). Dessa
maneira, como pode o Cristo (o espírito dentro do
homem) não ser o Filho de Deus, quando o próprio
Deus afirmou isso? Deus nunca mente. As mentiras
são a invenção do Lúcifer, o diabo (João 8:44 / Bíblia Rei
dos reis, João 8:35).
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8:96 Jesus disse que vocês NÃO devem ser padres (Mateus
23:08), e tampouco devem dar ouvidos a eles (Mateus
15:14 e 16:12 e 23:09, 13, 24), mas sim, entrar em seus
aposentos (em particular) para falar com Deus e fazer sua
vontade. Ele disse que você deve fazer e viver a Oração
do Senhor (Mateus 6:9-15), e não apenas repetir como
um papagaio idiota, que não entende o que está dizendo,
e isso inclui os cantos de hinos e as orações escritas, seja
com a sua comunidade ou individualmente.
8:97 Repetir orações escritas, uma vez por semana, ou até
cinco vezes por dia, não tem valia alguma, se no restante
do tempo você estiver automaticamente falando com
Satanás (Mateus 6:7).
8:98 Orar verdadeiramente, significa, falar com Deus,
mentalmente (telepaticamente), 24 horas por dia, todos
os dias. E ao orar, consulte-o sobre tudo, a fim de obter
sua orientação e ajuda, para que você seja capaz de
fazer a Sua vontade (Surata 42:38) (Efésios 6:18 e 1
Tessalonicenses 5:17).
8:99 Inicialmente, será necessário um esforço consciente,
mas, eventualmente, quando você tiver bastante prática,
vai tornar-se tão natural e inconsciente como a respiração.
8:100 Se você ainda não está conseguindo falar com Deus,
deve continuar ouvindo e reconhecendo a Sua presença
e Seu contato, mantendo o canal aberto. No momento
em que você romper ou permitir que o contato seja
rompido, estará abrindo um canal de comunicação com
Satanás, que vai “pegá-lo com tudo.”
8:101 Cristo anunciou a sua Segunda Vinda, aos seus
discípulos, na “Última Ceia”. Ele lhes disse que ainda
tinha muitas coisas para lhes contar, mas que naquele
momento, não suportariam ouvi-las (João 16:12), mas
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chegaria o tempo (sua Segunda Vinda), em que Ele não
mais falaria por provérbios, ou parábolas, e lhes mostraria
claramente sobre Deus (João 16:25 e Apocalipse 10:7).
8:102 Ele disse que a Segunda Vinda seria no momento em
que eles não achariam que ele estava chegando (Lucas
12:40), para iluminar todo o mundo (Mateus 24:27, e
N.B. Lucas 17:24-37 e Apocalipse 10:7), e que a verdade
de Deus (Evangelho) deveria ser publicada em
todas as nações (Marcos 13:10). Ele disse que as igrejas
e suas riquezas seriam demolidas (Lucas 21:5-6), e que
todos VERDADEIROS e PRATICANTES de todas
as nações, que acreditam e que levam a marca de
Deus em suas testas (comunicação direta com Deus),
sobreviveriam no Último-Dia (Lucas 13:29).
8:103 E você tem a marca? Jesus deixou uma pergunta sobre
A Segunda Vinda: “No entanto, quando o Filho do
Homem vier, encontrará ele, fé na terra?” (Lucas 18:8).
O que você acha? É há fé sobre a Terra hoje?
8:104 Jesus disse que a qualquer pessoa que fizesse a vontade
de Deus, Deus lhes provaria, quer os ensinamentos
viessem diretamente de Deus, quer tivessem vindo do
próprio Jesus. (João 7:17).
8:105 Você teve 2000 anos para testar os seus ensinamentos,
e descobrir se eles são verdadeiros, e mesmo assim você
ainda está aqui. Por quê? POR QUÊ?
A Bíblia não é apenas um livro de belas histórias. Ele contém
a Velha Aliança e a Nova Aliança (contrato/Testamento),
e é um mapa para a sua jornada- espiritual de autoaperfeiçoamento. Para começar a viagem, VOCÊ tem
que se tornar Abraão, e então se tornar Isaac; Jacó/Israel,
José, Moisés, os profetas e finalmente Jesus.
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CAPÍTULO IX

O nascimento do Cristianismo
ainda como mais uma religião
Ditadura; comunismo e capitalismo
estão todas erradas.
Jesus era O Caminho Certo.
9:1 Depois de Jesus ter ascendido (Atos 1:9) em uma “nuvem”
(nuvem? - espaçonave - Mateus 17:5); e a sua alma/
espírito-ser (Cristo) ter sido libertada do “filho de Maria”,
ele se tornou o seu verdadeiro EU novamente, isto é,
Príncipe Michael, e foi para casa, para a Estrela da manhã.
Os discípulos escreveram o Novo Testamento, com todos
os seus ensinamentos e então Satanás teve que trabalhar
rapidamente, a fim de encontrar uma maneira de desfazer
todo o bom trabalho.
9:2 Satanás, por isso, decidiu usar sua arma mais poderosa,
ou seja, a religião, e tinha que encontrar uma maneira de
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transformar os ensinamentos em apenas mais uma
religião. O diabo conseguiu, e chamou-a Cristianismo,
mesmo depois de tudo o que Jesus passou, para mostrar
que a religião-organizada é errada, e que pertence ao
Diabo, não a Deus ou a Cristo.
9:3 Foi a religião judaica e seus sacerdotes, que
pregaram Jesus na cruz. Muitos judeus raciais aceitaram
a Nova Aliança.
9:4 Com o passar do tempo e a influência do diabo, as
pessoas, como geralmente acontece, tornaram-se
apáticas, decidindo que não conseguiriam ser como
Jesus, pois ele podia andar sobre a água e também fazer
truques mágicos. Assim pararam de tentar. (João 14:12).
9:5 As pessoas decidiram que, ao invés de lutar para serem
como Jesus, era mais fácil fabricarem imagens e esculturas
do animal-humano inútil, que ele tinha utilizado. E
mesmo que isso fosse contra os 10 MANDAmentos.
Fazer uma nova religião, orar junto às imagens apenas
uma vez por semana, quando vão à igreja, seria muito
mais simples e fácil do que se esforçar para viver como
Jesus e um dia chegar a ser como ele.
9:6 Eles decidiram também, que iriam comemorar seu
aniversário e a sua crucificação, transformando essas
datas em uma piada doentia e apenas mais uma maneira
de ganhar dinheiro.
9:7 Algumas pessoas más, que adoram a norma do diabo,
(Dinheiro) ganham bilhões, nessas datas. Outras, que
são relativamente boas, apenas por um dia no ano, e
são ruins em todos demais dias do ano, acreditam que
agindo assim no Natal, que é apenas uma festa pagã, isso
conserta tudo e eles estão salvos.
9:8 Você acha que Deus é estúpido, e que você pode se safar
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disso?
Você não pode enganar a Deus, Ele sabe de tudo o
que você está pensando.
Você só está enganando a si mesmo!
9:9 Eu vim para fazer todos os dias o dia de Cristo e não um
dia apenas por ano. Em todo caso, foi em 12 de Abril de
7 A.C., e não 25 de dezembro de 1 D.C.
9:10 Como você pôde fazer isso comigo? Eu detesto o
Natal, como eu te disse no (Apocalipse 2:6, 15). O Dia
de Natal deve agora ser abolido, e você deve fazer tudo
o que eu ensinei, amando ao seu próximo, e fazendo
de todos os dias da sua vida, o Dia do Cristo, além de
tornar-se mais semelhante a Ele, a cada dia.
9:11 Ao dar dinheiro e brinquedos caros e presentes para as
crianças em troca do seu tempo, amor e compreensão,
que deveria acontecer durante todo o ano, você está
ensinando seus filhos a adoração a mamom, (Dinheiro)
ao invés do amor a Deus. E o círculo vicioso se completará
quando seus filhos ensinarem seus filhos e netos e assim
por diante.
9:12 Não privem seus filhos do seu amor e do seu tempo
precioso, trabalhando como loucos, e quase matandose, para dar-lhes dinheiro e brinquedos caros. Eles não
precisam de dinheiro e nem dos brinquedos, que eles
quebram rapidamente. Eles precisam de amor. Dêlhes seu amor, seu tempo e sua compreensão. Ensinelhes o amor e o Padrão-Deus, que não é o padrão-ouro
(padrão-Diabo).
9:13 As mães devem voltar para o lar, para junto de seus
filhos, a fim de cuidar deles e de suas necessidades. Ao
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invés de trabalhar fora, deixando-os aos cuidados de
pessoas estranhas, com seus brinquedos caros, a mãe é
que deveria brincar e conversar com os filhos.
9:14 Como uma criança pode crescer bem, ajustada
e equilibrada, em ambientes onde faltam amor e
harmonia, advinda desse amor ?
9:15 Eu poderia muito bem ter ficado em casa, e não
desperdiçado meu tempo, ou sofrido a agonia da
crucificação, pela pouca atenção que vocês me deram.
9:16 Há mais religiões agora, do que nunca houve antes,
e os sacerdotes ensinam a quebra dos mandamentos
(Idolatria, etc.). Entre eles, o papa é de longe o pior. Todos
os sacerdotes neste planeta acham que estão trabalhando
para Deus, mas eles estão realmente trabalhando para o
diabo, através do ensino e da perpetuação das religiõesorganizadas, e assim, impedindo as pessoas de terem
seu próprio contato-direto com o Senhor (Mateus 23)
(Oséias 4:9 e Malaquias 2:1-3).
9:17 Os cardeais católicos, que são os piores, até mesmo
vestem-se com as cores do Diabo - vermelho - e os
outros vestem-se de preto (escuridão e mal). Eu nunca
vi um padre vestindo as cores de Deus.
9:18 Eu disse para não serem sacerdotes (Mateus 23:8),
mas os padres ainda estão esperando a minha segunda
vinda, pensando que eu virei como amigo deles. Como
eles podem ser tão estúpidos? Eu disse aos sacerdotes
judeus, que percorressem terras e mares para fazerem
uma conversão, e quando conseguissem, eles seriam
considerados duplamente como crianças do inferno,
do que os próprios padres. (Mateus 23:15). Eu disse
também que até mesmo os publicanos (cobradores de
impostos), e as prostitutas, iriam para o Reino de Deus,
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antes dos sacerdotes (Mateus 21:31).
9:19 Leia a integra de Mateus 23, e substitua a palavra padre
por rabino; advogados por escribas; e os políticos por
fariseus. Rabinos, Escribas e Fariseus eram os sacerdotes;
advogados e políticos da época.
9:20 No último-dia, o papa, os padres e qualquer um que
ensine a religião-organizada, entrará primeiro no fogo
(Mateus 5:19-20) (Surata 57:27).
9:21 Não existe sacerdote cristão, exceto em suas mentes.
Eu disse que qualquer pessoa que crê em mim, não deve
ser um sacerdote ou mestre religioso (Mateus 23:8)
(Surata 9:31), e que há um único professor - EU Também não se pode chamar de pai a nenhum homem
sobre a terra, porque você tem apenas um Pai - Deus no
céu (Mateus 23:9).
9:22 Como é possível, então, que existam milhares de homens
na Terra, que dizem ser algo que é impossível ser, ou
seja, um padre cristão? Muitos deles ainda têm a audácia
de chamar-se Padre (Pai), o pior deles, de longe, é o papa,
que tem a SUPREMA audácia não só de chamar-se de
Pai (Mateus 23:9), mas de Santo ou Santo Padre. Isso
significa que ele é blasfemo afirmando ser Deus, o Pai
(Santo). Leia 2 Tessalonicenses 2:3, 4 e 7 e Apocalipse
17:5, 7-9, 18.
Por que a crucificação teve que acontecer,
e o que isso significou?
9:23 A Páscoa - 1500 A.C. - Prenúncio da segunda. Os britânicos
(Israel) estavam no Egito, na escravidão, sob a regra e as
leis dos homens maus. A palavra BRITISH (britânica) é
hebraico e significa “Povo da Aliança”, que significa, “Povo
de Israel da Aliança”.
9:24 Quando o “Anjo da Morte” passou sobre as casas dos
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filhos de Israel, matando todos os primogênitos do
Egito, de todas as famílias, incluindo a do faraó (rei); a
isto se chama Páscoa.
9:25 Isto prenuncia a segunda, porque um cordeiro foi
sacrificado para que o seu sangue fosse usado como
tinta, para identificar a porta de cada casa israelita,
e assim salvá-los da morte, assim como a morte do
“Cordeiro de Deus” - Jesus e seu sangue – que salvou a
nação inteira de morte, 1500 anos depois.
9:26 A Páscoa e o sangue do cordeiro significam o fim de 400
anos de escravidão e opressão, sob as regras do homem, e
a passagem para a LIBERDADE sob o governo de Deus,
suas leis e economia, dada a Moisés e aos britânicos
(Israel) povo no Sinai.
9:27 PÁSCOA – A Segunda Páscoa - quarta-feira 21 de
abril 34 D.C. Foi a segunda Páscoa, agora injustamente
celebrada como Ishtar/Páscoa, porque o “Cordeiro”
morreu para salvar toda a nação que estava sob a
“maldição da lei”. Que maldição e por quê? A Lei não
foi uma maldição, mas uma bênção para todos aqueles
que a respeitaram e seguiram (a Lei de Deus e não a dos
homens), e foram professores conduzindo os homens
para Cristo - O Chefe - “Mestre”.
9:28 Então o que foi essa “maldição da lei”, que havia
condenado a nação inteira para a morte?
9:29 Quando os “British” (britânicos-Israel) deixaram o
Egito e a escravidão, na esperança de nunca mais voltarem
a ser escravos - “Rege Britânia” (pensem sobre estas
palavras – que todos conhecem) - juraram que nunca mais
iriam se ajoelhar, para qualquer homem, NUNCA mais.
Só se curvariam para Deus, que lhes dera a liberdade,
conduzindo-os para longe do reino dos homens maus.
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MAS, a palavra e a memória de um ser+humano duram
pouco, e este é o castigo dos homens, que se esquecem.
9:30 No Sinai, no Horeb, Moisés recebeu as Leis de Deus,
Estatutos; Julgamentos; Política Agrícola e Econômica,
de modo que os britânicos (Israel) poderiam viver em
prosperidade e livres da opressão, que sempre existiu,
sob as leis dos homens, egoístas e de policiamento
econômico.
9:31 Toda a nação britânica aceitou a Aliança (contrato/
pacto), que foi feita, em primeiro lugar, por Abraão, seu
pai, que entregou o seu único filho, o filho “milagre”,
Isaac, no topo do Monte Moriah.
9:32 Sob a Aliança (contrato), os britânicos juraram
solenemente, que iriam manter e fazer tudo que Deus
tinha ordenado a Moisés, para sempre, tornando-se a
Nação Serva e Fiel a Deus (não uma Raça mestre), sua
esposa (metaforicamente); e também seriam o Povo que
serviria de exemplo para o resto do mundo.
9:33 Este exemplo, é, para mostrar ao resto do mundo, como
é maravilhoso viver sob as leis de Deus e da economia,
em oposição aos sistemas dos homens maus.
9:34 Sob os termos do contrato, Deus deu aos britânicos
(Israel) a “terra que emana leite e mel” - o leite de
gentileza humana e a doçura (que só vem a partir dos
fortes – Juízes 14:14) - a terra de Israel.
9:35 Ele disse que enquanto eles mantivessem Suas
maneiras, e não cometessem adultério (infidelidade),
Ele traria o sol e a chuva, em suas estações, produzindo
colheitas abundantes, e nada lhes faltaria. Eles
viveriam em paz e segurança, seriam felizes e prósperos,
não haveria crimes e nem pobreza. Todos se amariam
e ajudariam uns aos outros (“Amarás o teu próximo,
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tanto quanto você ama a si mesmo”).
9:36 A ideia por trás disso, seria a de mostrar aos gentios
(nações fora de Israel), quão maravilhoso era viver sob o
Sistema de Deus, e então também o desejariam para si.
9:37 Eles teriam duas opções, e, como sempre, escolheriam a
errada primeiro, como os seres humanos sempre fazem.
A primeira opção seria a de tentar tirar Israel pela força,
roubando o que tinham. Mas, sob o Pacto, Deus havia
prometido aos britânicos, que iria lutar por eles, contra
seus inimigos, e iria derrotá-los. E que um homem
britânico perseguiria mil, e eles fugiriam aterrorizados.
9:38 Assim, pois, os gentios teriam que escolher a segunda
opção: - “se você não pode vencê-los, junte-se a eles”. E
eles viriam aos britânicos (Israel), e perguntariam se
poderiam se juntar a eles. Diante disso, eles aceitariam
desde que concordassem em manter a Aliança também.
Este era para ser “a enxertia dos gentios em Israel”, de modo
que, pouco a pouco, as fronteiras de Israel se ampliariam
a ponto de englobar essas nações gentias, e eventualmente
o mundo inteiro se tornaria o Reino de Israel, e o Reino
de Deus na Terra, com justiça, liberdade, segurança e
prosperidade para todos, não só para os fortes, poderosos
e ricos, como sob as leis dos homens maus.
9:39 No entanto, eles quebraram a sua promessa de manter
a aliança, permitindo que pessoas más, gananciosas e
egoístas de sua própria nação, fizessem as suas próprias
leis, economia e costumes, tornando inválidos os
Mandamentos de Deus. Desprezando as leis de Deus e
a Política Econômica, mostradas nos Livros de Moisés
(Os primeiros cinco livros da Bíblia), e voltando a seguir
as leis do homem no “Talmude”, as pessoas se tornaram
escravas novamente. Mas desta vez elas não ficaram
escravas de povos estrangeiros, mas dos ricos, aos quais
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tinham autorizado a criação de suas leis, que serviu
para enganá-los e torná-los pobres, e a eles próprios,
ricos; pessoas da sua própria nação.
9:40 Tendo quebrado o contrato, não poderiam dar a
Demonstração a Deus, como haviam prometido, e não
seriam capazes de ajudá-Lo a trazer os gentios para o
Reino, pois não havia nada a que valesse a pena aderir.
O sistema não foi melhor do que o sistema dos gentios.
9:41 A Maldição então entrou em vigor. Sob a Aliança,
tinham “Bençãos” por manterem o contrato, mas se
o rompessem, como aconteceu, haveria cláusulas de
penalização ou “Maldições”, como a morte para toda
a nação. Eles já tinham se vendido à escravidão e à
pobreza, e a morte foi a seguir.
9:42 Assim, novamente, a nação precisava ser libertada da
escravidão e da morte, como na Páscoa, no Egito, 1500
anos antes.
9:43 Quando o Pacto foi constituído, tendo Abraão dado o
seu filho “milagre” Isaac, a única maneira de Deus salvar
da morte toda a nação, foi anulando (cancelamento) o
contrato, e a única maneira pela qual ele poderia fazer isso,
seria sacrificando o seu próprio filho “milagre”, nascido da
Virgem, a menos que a nação aceitasse a Soberania do Seu
Filho e retornasse às suas leis e seus deveres sob a Antiga
Aliança, aceita e assinada em Sinai, em Horeb.
9:44 Como eles se recusaram a aceitar essa proposta o contrato
teve que ser cancelado, e a única maneira de fazer isso, foi
sacrificando o Filho de Deus, para salvar toda a nação.
9:45 A Nova Aliança/contrato (Testamento), em seguida,
começou a vigorar para aqueles que queriam “Vida” e
liberdade. Foi necessário sacrificar O “Cordeiro”, para
libertar o povo da escravidão, da pobreza e da maldição
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da morte, e que estava submetido às leis dos homens
maléficos no Talmude Judeu/Babilônico.Com a Nova
Aliança (Testamento) foram devolvidos à liberdade, ao
abrigo das Leis de Deus, na Bíblia.
9:46 Assim foi a segunda Páscoa, não a Páscoa pagã (atual),
e que foi exatamente na mesma época do ano. Jesus e
os discípulos na “Santa Ceia” comemoraram a “Festa
da Páscoa”, e a criação da Nova Aliança (Testamento),
segundo a qual, se todos voltassem às leis e Maneiras
de Deus, dispostos a servir somente a Ele, poderiam ter
“Vida”, e liberdade novamente.
9:47 A fim de servir somente a Deus, que é o primeiro e mais
importante dos mandamentos, e fazer a Sua vontade,
teriam que aprender a se comunicar com Ele, que lhes
ensinaria: “Sede vós pois perfeitos, como é perfeito o vosso
Pai que está nos céus”.
9:48 Se as pessoas fizessem isso, iriam colher os benefícios
da Divina Sabedoria, Amor, Lei e Justiça, ao invés do
mal, que vem das leis dos homens, que são guiados por
Satanás e suas maneiras egoístas, odiosas, gananciosas,
injustas e destrutivas.
9:49 Os sacerdotes, advogados e políticos fizeram as suas
próprias leis, no “Talmude”, e enganaram o povo (o cego
conduzindo o cego) fazendo-os se distanciarem das leis
de Deus, da Liberdade, verdadeira justiça. No seu sistema
maldoso, eles se mantiveram ricos e poderosos, sugando
o povo e roubando sua parcela de riquezas, sob as leis
fabricadas, ilegais e fraudulentas (Tiago 5:4) bem como
a economia (soa familiar?) (Ezequiel 34:1, 10).
9:50 Portanto o sacerdócio e seu falso sistema teriam que
ser abolidos, e realmente foram abolidos para sempre,
na crucificação, a fim de abrir caminho para o retorno
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ao Reino de Deus; Formas e Nova Aliança, em que
há apenas um padre - O Sumo Sacerdote - Cristo
(Ezequiel 34:10, 23).
9:51 Na crucificação, “O Véu do Templo” foi dividido
em dois, de cima para baixo, e totalmente destruído.
PORQUÊ?
9:52 Qual era o significado do véu, que se tornou tão
importante, a ponto de Deus precisar destruí-lo,
durante a crucificação?
9:53 Para a resposta, temos que voltar no tempo, 2000 anos,
por volta de 2000 A.C., ao tempo de Abraão e Isaac.
Deus escolheu Abraão, porque ele acreditou e só serviu
a Deus, e a NINGUÉM mais, e ele foi premiado pela sua
integridade. Abraão se dispôs a abandonar a coisa mais
preciosa, para ele, na Terra, - o seu filho “Milagre” - no
Monte Moriah. Lembre-se Monte Moriah.
9:54 Mais tarde, o menino pastor, o rei Davi, pediu a Deus,
se poderia construir uma casa onde Deus pudesse
morar. Ele respondeu: “Acaso Eu sou um homem, que
precise de uma casa para morar? “Eu sou Deus e eu não
preciso de uma casa. Eu vivo no coração de cada homem
que me convida para morar com ele, e então Eu posso
ensiná-lo a ser bom (como Deus).
9:55 No entanto, como o Rei “Davi” tinha sido o “bemamado” servo de Deus, Deus decidiu permitir que seu
filho, Salomão, construísse para Ele, uma casa (templo),
no Monte Moriah, onde Abraão tinha levado Isaac, para
oferecê-lo como um sacrifício a Deus, séculos antes.
9:56 Esse templo, ou igreja, é a ÚNICA que Deus já permitiu
ser construída pelo homem. Todas as outras igrejas, de
todas as denominações, foram criadas por Satanás e seus
sacerdotes (que enganosamente, fingem trabalhar para
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Deus) (Mateus 6:5-6) (Surata 7:55 e 9:107-109). Deus
não quer uma casa para viver, Ele quer viver em seus
corações, como um hóspede bem-vindo, para ensinálos a serem como ele - bons.
9:57 O Templo, no Monte Moriah, tinha um pátio exterior
e um santuário interior “O Santo dos Santos” - o local
mais sagrado na Terra - o local exato onde Abraão
ofereceu Isaac, e era conhecido como O Lugar Santo.
“Este “Santo dos Santos” foi separado, do pátio exterior
do templo, pelo “Véu do Templo” (cortina).
9:58 Ninguém foi autorizado a entrar no “santo dos santos”,
salvo o “Sumo Sacerdote”, que entrava, para se comunicar
com Deus.
9:59 Quando O “Sumo Sacerdote de todos os tempos”
(Gênese 14:18 e Salmos 110:4) foi crucificado, pelos
sacerdotes judeus, advogados e políticos, para contestar
a sua autoridade, e o “Véu do Templo” para o “Santo
de Santos” foi destruído, era para mostrar ao mundo
que, daquele momento em diante, o sacerdócio fora
abolido, para sempre, com a exceção do próprio
Cristo. Em seguida, através de seus ensinamentos, do
Novo Testamento (Contrato/Aliança), todos teriam
acesso-direto a Deus, SE eles seguissem os
ensinamentos, exatamente como foram escritos,
e não como mal-interpretados e corrompidos pelos
sacerdotes de Satanás, que tem a audácia de dizer que
servem a Cristo, quando eles fazem o oposto do que o
Cristo diz. Desta forma, enganando o povo, afastando-o
de Deus, e fazendo-o acreditar que Deus vive em
uma casa, e fora de seus corações, que é o oposto do
que Deus quer. Eles ensinam as pessoas a cantarem
canções bobinhas, que a ninguém ajudam, ao invés de
transmitirem os ensinamentos de Cristo, acerca de como
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aprender de Deus, a fazer um mundo melhor, mais justo
e um lugar mais seguro, como deveriam. Quem faz e/ou
ensina o contrário do que Deus diz, está trabalhando
para Satanás - o Oponente (oposição) - não importa o
que eles poderiam dizer. “Julgue uma árvore pelos frutos
que dá” (Mateus 7:12-23) (Surata 9:31, 34). Não escute o
que eles dizem, observe o que eles fazem (Mat. 23:3).
9:60 Alguém que não se alistou para a Nova Aliança, em sua
integra, vale o mesmo que um morto, porque ainda
está sob a maldição (cláusula penal) da Antiga Aliança escravidão e morte.
9:61 Ainda há tempo, mas pouco. Leia Isaías 42:7 e meu
“Livreto para os Presos, Agentes Penitenciários e
Governadores” - peça uma cópia online.
9:62 Para os ricos, vocês estão todos na escravidão e na
pobreza, e sempre estiveram, porque não guardaram
a aliança, e permitiram que pessoas más e egoístas,
fabricassem as leis ilegais e os sistemas econômicos, para
enganá-los, torná-los pobres, e conduzi-los ao crime a
fim de sobreviver e alimentar a sua família, exatamente
como Deus o advertiu há quase 3000 anos, através de
Seu profeta, Isaías. Leia Isaías 3:12-15 e 42:20-22 para si
mesmo. Veja o que ele realmente diz.
9:63 Vocês podem se libertar a si mesmos e a toda classe
trabalhadora, da pobreza e da injustiça, mantendo a
promessa; “Lutando pelo Reino e a justiça para todos”,
e para o regresso à liberdade, sob as leis perfeitas de Deus
de Liberdade, e Economia, em vez de prisão, nos termos
das leis ilegais dos homens e da economia.
9:64 A Nova Aliança espera que você a aceite e faça sua
parte, para que Deus e EU possamos fazer a Nossa. Há
2000 anos, estamos à espera de que você se conscientize,
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abrindo os olhos e os ouvidos para ouvir-Nos, e
somente a nós.
Quando você vai aprender a fazer como lhe é dito?
9:65 Essas pessoas são totalmente desobedientes, e estão
indo contra os meus ensinamentos. Então como eles
podem me representar?
9:66 Quando vocês vão parar de ouvir as palavras dos outros
a meu respeito, ao invés de ouvir as MINHAS palavras e
seguir os MEUS ensinamentos, como vocês devem fazer?
9:67 Se você observar as minhas palavras no Novo
Testamento, você vai ver o verdadeiro eu, que é
totalmente diferente da imagem, criada por ouvir
palavras sobre mim, ditas por pessoas que não me
conhecem, mesmo que digam que sim. Eles são
mentirosos, como o pai deles, o Diabo (mentiroso).
9:68 Os Essênios e os Discípulos se chamavam “Os
Guardiões da Aliança” (Nazrim ha-Brit), e os primeiros
discípulos se chamavam “Os seguidores do Caminho”,
não cristãos.
9:69 “Os chamados” sacerdotes cristãos, em geral, e
especialmente os padres católicos, têm causado prejuízos
incalculáveis em todo o mundo, ensinando as pessoas que
Deus é estúpido. Eles têm ensinado que as pessoas podem
ser ruins durante toda a sua vida, mas quando estiverem
em seu leito de morte e receberem um de seus sacerdotes,
e lhe derem dinheiro, confessando-se arrependidos de
toda maldade, tudo estará bem e Deus os perdoará.
9:70 Infelizmente, a maioria das pessoas acredita na suas
mentiras maléficas e estúpidas, e age exatamente
assim, razão pela qual o mundo é tão ruim, e as igrejas
são tão ricas, especialmente a Igreja Católica Romana.
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9:71 Essa é a razão pela qual a maioria dos países católicos é
tão corrupta, porque as pessoas aceitam suborno. Agem
de maneira errada em toda a sua vida, acreditando
que isso não importa, desde que se confesse e receba
absolvição de um padre.
9:72 Vocês realmente acham que podem viver sua vida,
sendo intencionalmente maus, pensando que está tudo
bem, contanto que em seus leitos de morte vocês digam
a um padre que estão arrependidos, e dêem dinheiro à
igreja? Vocês acham que podem enganar a Deus? Vocês
é que são estúpidos e estão sendo enganados - realmente
enganados. Vocês não podem enganar a Deus, Ele sabe
tudo o que vocês pensam (Gálatas 6:7).
9:73 Que negócio inacreditável - vender perdão – para
os pecados - e que truque de confiança. Os padres
não podem perdoar seus pecados! Eles o estão apenas
enganando por dinheiro, “dinheiro de proteção”. Como
eles vão protegê-lo de Deus, quando, sob o ponto de vista
de Deus, eles não existem mesmos (Mateus 23:8-9)?
9:74 Eu tenho certeza que todos na Máfia são bons (?)
meninos católicos, dando dinheiro para o Vaticano, que
em si é a maior máfia na Terra.
9:75 Se o Vaticano não tivesse começado o seu maldoso
“esquema de proteção”, e enganado milhões de pessoas,
que, temendo a ira de Deus, fossem pessoas mais humanas,
hoje o mundo seria um lugar muito melhor. A culpa é do
Vaticano (Apocalipse 17 e 2 Tessalonicenses 2:7-12).
9:76 Eles desviaram as pessoas para longe dos meus
ensinamentos, através de sua corrupção. Ao invés de
trazê-las para os meus ensinamentos, estabelecendo
um bom exemplo, conduziram-nas para o comunismo
e o ateísmo, que serve a (mamom) riquezas e Satanás
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(dando poder à Besta), e os muçulmanos não seriam
contra os cristãos.
9:77 Você é responsável por suas ações, pensamentos e
palavras, e somente Deus pode perdoá-lo, se você
estiver realmente arrependido. Só porque ele pode
perdoá-lo, isso não significa que Ele não vai puni-lo também.
Então, é melhor realmente viver da maneira correta.
9:78 Um dos ensinamentos mais incompreendidos e mal
interpretados na Nova Aliança, é o da mulher adúltera
(João 8:3-11). A Bíblia (em que a história foi adicionada)
diz que eu só perdoei a mulher, porque eu podia ler
seus pensamentos, e sabia que ela estava realmente
arrependida. Eu confiava nela e por isso eu lhe recomendei
que não errasse mais. Eu não disse que cometer adultério
era legal, nem que fosse correto cometê-lo.
9:79 Os “tais-chamados” sacerdotes cristãos têm interpretado
tudo isto de maneira errada e distorcido a história,
usando-a como uma licença, para cometer todas as
abominações na Terra (Apocalipse 17), supostamente
com a minha bênção, mesmo que Eu tenha dito ao
pecador: “Vá e não peques mais” (João 8:11).
9:80 Disse também que eu tinha vindo, não para destruir
as leis, mas cumpri-las, e que as leis não iriam mudar
mesmo, até o final dos tempos (Mateus 5,17-20)
(Malaquias 4:4-6).
9:81 Fique longe de sacerdotes, e siga os meus ensinamentos.
Quantas vezes eu tenho que lhe dizer?
9:82 Se a igreja fosse realmente a casa de Deus, então
ninguém teria o direito de colocar um cadeado na porta,
muito menos trancar. Você não deve ir à igreja (Mateus
6:5-6). Vá a um lugar privado, onde possa estar sozinho
para falar com Deus em pensamentos (telepatia), e Ele
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lhe responderá por telepatia com sua “boa” voz, mas não
com palavras.
9:83 Aprenda a nova língua (para você) - telepatia. Pare de dar
dinheiro para a igreja, ou acumulá-lo. Use-o para fazer
o bem e lutar contra o mal no mundo. Guarde apenas
o que você REALMENTE precisa. Entesouramento de
dinheiro mostra falta de fé em Deus, de que Ele suprirá
todas as suas necessidades, tanto espirituais quanto
físicas.
9:84 A Igreja Católica é provavelmente a mais rica
organização do mundo, em dinheiro, propriedade
de terras e jóias. Como eles podem representar Deus
quando são obscenamente ricos, e existem milhões de
pessoas morrendo de fome? Jesus não tinha nada exceto
a sua roupa, e ensinou a partilha de tudo, de modo que
não haveria pobres, ou crime.
9:85 Como as religiões podem estar trabalhando para
Deus, se elas estão ensinando a acumulação de ouro e
dinheiro (servindo Mamom)? Não é óbvio que eles estão
trabalhando para o diabo? Eles são hipócritas, assim como
os escribas (advogados) e fariseus (os políticos), e eles
devoram as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas
orações (Mateus 23:14). Eles usam roupas bobas e
deleitam-se com saudações nas ruas. 2000 anos e nada
mudou. Como alguém que é prisioneiro, é mau e cego à
verdade, pode ensiná-lo a ser bom? Deus é o único que
pode lhe ensinar.
Abram os olhos! (Isaías 42:16-25)
9:86 Os sacerdotes católicos dizem aos soldados para matar
em nome de Deus, quando Deus diz que não se deve
assassinar (10 mandamentos). Eles não são os
únicos sacerdotes a fazer isso, como vocês bem sabem.
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Como podem ser os representantes de Deus?
9:87 Todos os sacerdotes ao longo da história têm sido enganados
por Satanás, e trabalham para ele, não para Deus.
9:88 Uma vez que o diabo havia criado o cristianismo,
dividiu-o em lotes de diferentes seitas, para torná-lo
ainda mais eficiente, dividindo e enganando a todo
mundo, fazendo-os acreditar que a religião-organizada
pertence a Deus, só porque ele usa e abusa do Seu nome
(Apocalipse 12:9).
9:89 Jesus ensinou a caridade, e a partilha com os pobres
e não a acumulação de bens materiais. Assim, que
desculpa uma igreja cristã pode ter, para acumular
tesouros materiais? Eles, que deveriam ser um bom
exemplo, pelas ações e não palavras, são o pior
exemplo, em acumulação de tesouros, pelo mundo.
9:90 Jesus foi o primeiro, melhor e mais famoso socialista
do mundo. No entanto, o socialismo tem que ser uma
escolha-individual, assim como a escolha de falar
diretamente com Deus, porque, uma vez que se torne
uma organização, fica tudo errado, exatamente como
as religiões. Lembre-se das regras da prisão - o Livrearbítrio (Capítulo II).
9:91 Uma vez que o socialismo torna-se organizado como
um partido político, ou uma forma de governo, tornase uma ditadura e sobrevém o mal. Todos os ditadores
humanos são maus, mas o maior mal é a ditadura do
Estado, com as muralhas para manter as pessoas dentro,
à força. Sem muros, o lugar fica deserto.
9:92 Todos devem ajudar seus vizinhos, individualmente,
a partir de escolha pessoal. Aquela pessoa que tem um
problema poderia ter sido um de seus avôs, ou bisavós.
Você não deveria ajudá-los?
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9:93 Você não pode forçar as pessoas a serem socialistas.
Cada indivíduo deve ter o seu próprio livre-arbítrio,
para decidir, por si mesmo. Deus deu a todos seu
próprio livre-arbítrio, e nenhum homem ou homens,
têm o direito de tirar-lhe isso. Os homens têm feito, no
entanto, as suas próprias leis ilegais (Isaías 3: 14-15
e 41:15-16 e 42:13-25) (Mateus 15:9), para tirar-lhe os
direitos conferidos por Deus, e agora você deve lutar
para recuperá-los (Efésios 6:10-18).
9:94 Os socialistas do Estado também trabalham sob as
cores do diabo - o bandeira vermelha.
9:95 O Capitalismo também é errado, mas não é tão mau
quanto o comunismo, porque pelo menos ele permite
liberdade de escolha, de serem ou não capitalistas. Ele
ensina os valores errados, porque ensina os valores do
mundo (materialismo), em vez dos valores do céu (amor
fraternal e partilha). No entanto, pelo menos, não se
impõe às pessoas, que são livres para pular fora, e/ou
pedir licença. É provavelmente o menor dos males.
9:96 Jesus ensinou O Caminho, isto é, O “socialismo individual”.
Se todos fossem como Jesus, não haveria necessidade de
governos, porque todos ajudariam seus vizinhos, e em
breve este planeta estaria deserto, pois todos teriam ido
para casa: “Eu sou o Caminho - para Casa “(Eu sou como
você tem que ser, para ir para casa).
9:97 Fique longe dos sacerdotes com suas roupas idiotas
e religiões. Fale com Deus em particular, ouça-o e faça
a Sua vontade, e não a sua própria. Não acumule
tesouros mundanos (servindo ao dinheiro). Não troque
a sua chance de viver para sempre e ir para casa, por
tesouros mundanos que você não pode guardar.
9:98 Esse mundo poderia ter tido sempre um governo perfeito,
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se as pessoas apenas ouvissem e fizessem o que Deus lhes
aconselha, ao invés de ignorá-lo e trabalhar sempre contra
Ele. Se as pessoas ajudassem o verdadeiro governo, o
mundo funcionaria perfeitamente. Este governo também é
seu rei e é Deus (Malaquias 1:14) (Surata 114).
9:99 Infelizmente vocês são todos anarquistas, e
criaram os seus próprios governos e monarquias, em
desobediência direta ao primeiro Mandamento (“e só a
ele você deveria servir”), governando em conflito direto
com o verdadeiro governo (Mateus 4:10 e 15:9).
9:100 Adorar a Satanás e a outros seres+humanos maldosos,
e curvar-se a eles, seja fisica ou espiritualmente, só tem
causado problemas e guerras, desde o início dos tempos.
Deus disse que “TODOS os homens são criados iguais”,
mas você ainda não aprendeu a seguir o Primeiro
Mandamento (Surata 3:64).
9:101 Sempre que você quebra um mandamento, você
automaticamente traz castigo e sofrimento a si mesmo
- a Justiça Divina.
9:102 Eles não são pedidos educados. Também não são
conselhos. Eles são os MANDAMENTOS!!! e eles
significam exatamente o que eles dizem, ou seja,
ORDENS.
9:103 Você parece pensar que é bom e livre para fazer o
que quiser, impunemente. Você também pensa que faz
suas próprias leis, mas isso não é verdade. Você está
gravemente equivocado (Isaías 3:12) (Lucas 11:52)
(Surata 96:6-7).
9:104 Vocês falam em democracia, e vocês não sabem
o significado da palavra “DEMÔNIO-LOUCO”
(demônio-cracia). Em qualquer caso, os presos no
Corredor da Morte não tem o direito de fazer as suas
148

ou enfrentar o Fogo

próprias regras, elegendo-se reis e rainhas, príncipes,
damas e parlamentares, e nem de governar a si próprios.
Vocês não podem ter reis e rainhas na prisão enquanto
os prisioneiros ficam reinando. As prisões têm regras,
que foram dadas a Moisés e os prisioneiros devem seguilas, neste planeta-prisão.
9:105 Desde o dia em que os homens começaram a fabricar as
próprias leis, tem havido cada vez menos justiça no mundo,
pois as leis dos homens não são justas (Isaías 3:2-15).
9:106 A minoria rica compõem suas próprias leis, que lhes
permite quebrar as leis de Deus e roubar dos pobres, sem
ir para a cadeia. O maioria pobre têm sido enganada,
ao votar em leis que beneficiam aos ricos, tornandoos cada vez mais ricos, e a eles, cada vez mais pobres.
Não percebem que foram enganados, pois eles não têm
seguido estritamente as leis de Deus. Os pobres, que são
a maioria estão servindo à minoria rica. Que tipo de
democracia é essa? Insanidade em massa é o que é.
9:107 As leis das Companhias-Limitadas, protegem aos ricos
e seus pertences pessoais, deixando-os comercializarem
impunemente, enquanto o homem pobre, se lhes deve
dinheiro, perde sua camisa e/ou vai para a prisão. Onde
está a justiça?
9:108 Os banqueiros ricos e as companhias de seguros
roubam bilhões de ($ - dolares), (£ - libras), (€ - euros),
etc. por dia, dos pobres, mas não irão para a prisão,
porque suas próprias leis feitas-em-casa, os protegem.
Mas, se um homem que se tornou pobre devido às leis
fraudulentas criadas pelos ricos, rouba um pãozinho (e
eu não estou a tolerar suas ações) para alimentar sua
família com fome, ele vai preso. Onde está a justiça?
9:109 De acordo com as leis ilegais do homem, as pessoas
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erradas estão na prisão. Os ricos é que deveriam estar na
prisão, não os pobres. Não haveria pobres, se o ricos não
lhes tivessem roubado o que tem direito, com suas leis
fraudulentas (Isaías 3:12-15 e 42:21-25) (Tiago 5:4)
(Surata 83:1-6). Portanto, os obscenamente ricos são os
verdadeiros criminosos, e os causadores da pobreza e
do crime insignificante; enquanto os pobres se esforçam para
sobreviver, sob as leis opressivas criadas pelos homens.
9:110 Quando os pobres vão aprender que não adianta
roubar de outras pessoas que trabalham? Todos devem
se reunir e votar a favor das leis de Deus e da Economia, a
fim de restabelecer e redistribuir (Isaías 42:22) a riqueza
da nação, entre todos. Certifique-se de que isso nunca
mais aconteça, apenas mantendo as Leis de Deus, e
servindo SOMENTE a Ele (Isaías 42:24).
9:111 Se forem mantidos o Pacto e os caminhos de Deus
(Leis; Economia, etc.), não haverá pobres.
9:112 Os ricos inventaram “As leis sobre Armas de Fogo”,
para oprimir os pobres e também porque é do seu
interesse manter a criminalidade, sem meios de
autodefesa. Assim as pessoas ficam dependentes de seus
bancos e companhias de seguros, de modo que os ricos
podem roubar os pobres, em vez de os ladrões comuns.
9:113 Bancos, além de roubarem seu dinheiro, usando-o
contra vós, o emprestam a juros (causando inflação) a
pessoas gananciosas, que realmente não precisam
dele. Com o seu dinheiro, eles expandem os negócios e
fazem aquisições, etc., levando-o á falência.
9:114 Você já ouviu falar em algum banco que emprestou
dinheiro para quem realmente precisa?
9:115 Vocês se enganam achando que são bons, mas vocês
não são. (Isaías 5:20). Se vocês fossem todos bons,
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porque o mundo (humanidade) é tão ruim? É sempre o
outro, não é? Nunca é você: ou é?
9:116 Jesus disse que não era bom (Mateus 19:17). Então, como
pode qualquer um de vocês, ser, possivelmente bom? Você
é melhor do que ele era? Claro que não! Então, como você
pode possivelmente pensar que você é bom? (Mateus 19:17).
Você não sabe o significado da palavra bom (Isaías 64:6).
9:117 A humanidade deve repensar a sua definição da
palavra bom, e começar a aprender o verdadeiro
significado da palavra, somente a partir da única
pessoa que pode te ensinar - DEUS.
Tornar o mundo um lugar melhor, começa com você!
9:118 Você começa tornando-se uma pessoa melhor, e, para
isso, você precisa de Deus para ensiná-lo pessoalmente.
9:119 A outra coisa que você deve fazer é parar de
humanizar Deus. Ele é NÃO é um ser humano. Suas Leis,
Julgamentos, Mandamentos, palavras e Ensinamentos
são exatos, e devem ser seguidos exatamente. Se
você não segue suas ordens com precisão e não mantém
suas regras, como você espera que Ele converse com
você e lhe ensine? Aprendendo a ser bom, diretamente
com ele, é uma ciência exata, e você tem que seguir
EXATAMENTE as regras, para ser capaz de aprender.
Ele não comete erros, e qualquer confusão ou erro é
apenas equívoco do homem, porque ele não seguiu as
regras EXATAMENTE.
Os MANDAMENTOS significam
exatamente o que eles dizem.
9:120 “Você precisa nascer de novo como espírito”, significa
exatamente isso. “Deus é espírito, e você deve
adorá-Lo com o seu espírito” (João 4:24). Se você não
nascer de novo como espírito, como você pode adorá151
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Lo com o seu espírito?
9:121 “Quem não receber o Reino de Deus (Seu ensino),
como uma criança pequena (confiança pura), não entrará
nele” (Marcos 10:15), significa exatamente isso.
9:122 “Procure um ambiente particular e fale com teu Pai”
(Mateus 6:6-7) (Surata 7:55) significa exatamente
isso.
9:123 “Guardai-vos de fazer a vossa esmola” (Mateus 6:1-4),
significa exatamente isso.
Todos os ensinamentos significam
exatamente o que eles dizem.
9:124 No início, quando o homem era incapaz de fazer
qualquer coisa, ele não humanizava Deus, acreditando
que Deus poderia fazer tudo, como de fato, podia. Agora
que o homem pode fazer algumas coisas simples, como
construir mísseis e computadores, deixou-se enganar
pelo ego, que o faz pensar que ele é muito inteligente
e soberano. Ele tentou humanizar Deus, dizendo para
si mesmo, na sua arrogância estúpida, que se ele não
é capaz de fazer algo, então Deus não pode fazê-lo
também.
9:125 Deus não é um ser humano, e seu poder e habilidade
estão fora da compreensão e imaginação, de todos vocês
juntos. Não há nada que Ele não possa fazer.
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CAPÍTULO X
Maomé e o nascimento do Islã
como mais uma religião
10:1 Quando Deus viu o que Satanás tinha feito dos
ensinamentos de Jesus, com o nascimento do cristianismo,
sua difusão e criação, além do sucesso que Satanás estava
desfrutando com mais uma religião-organizada; Ele
decidiu tentar, novamente, colocar as pessoas de volta no
caminho certo.
10:2 Depois de 600 anos de desenvolvimento do chamado
cristianismo, e apatia das pessoas ignorando a mensagem de
Jesus, Deus aos poucos, iluminou Maomé, para tentar afastar
o povo da religião-organizada, e trazê-lo de volta ao contato
direto com o Ele.
10:3 Ele escolheu os árabes, porque eles não eram nem judeus
nem Cristãos, e já adoravam a Estrela da Manhã (Al-Uzá)
como uma divindade. Esperava que seria fácil convertê-los a
adorar o rei da própria estrela e não apenas a estrela. (Surata
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53:49).
10:4 Além disso, os árabes eram nômades, comerciantes
e tinham caravanas que viajavam por toda parte, e
poderiam, assim, espalhar a palavra de Deus, para longe
e amplamente.
10:5 Maomé tinha aproximadamente 40 anos de idade
quando Deus o chamou.Como todos os outros profetas,
Maomé não era um homem religioso; ele apenas
Conversava com Deus e fazia a Sua vontade. Da mesma
maneira que todos os outros profetas, ele também era
um “filho de Deus”, por adoção.
10:6 Maomé não era religioso; era apenas uma pessoa que
acreditava e se esforçava, bem como encorajava os outros
a fazerem a Vontade de Deus.
10:7 Deus explicou, através do Alcorão, que Abraão não era
religioso; apenas acreditava, como Maomé. Abraão e Maomé,
como Jesus, lutaram contra as religiões-organizadas, e
ambos eram apenas “filhos de Deus” (adotados).
10:8 A “menos que você nasça de novo” em espírito e tornese como os “Pequeninos”, você não poderá entrar no
Reino dos Céus (João 3:3-13 e Mateus. 18:3-4).
10:9 Deus deu algumas explicações mais claras, a respeito da
criação dos animais+humanos (Adão e Eva). Explicou
também que os anjos de Satanás submetendo-se a
serem reprogramados, e sendo trancados no interior
dos animais+humanos, se ajoelharam aos Adãos e Evas
(Surata 7:11 e 15:31). Diz que todos, exceto Iblis (Satanás),
concordaram em submeter-se aos Adãos e Evas.
10:10 Maomé transmitiu as Mensagens de Deus, aos seus
alunos, que as escreveram, sem compreendê-las; e
ninguém, desde então, realmente as entendeu; até que
EU voltei agora, para iluminar o mundo todo, com
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ESTE livro, como Eu prometi que faria (Marcos 13:10 e
Lucas 17:24).
10:11 Deus também explicou que tinha dito a Abraão, onde
é o Céu (Surata 6:76). Ele disse a Maomé, que também
não o compreendeu. (Surata 52:49 - Estrela da Manhã
e da Noite; Surata 53:1 e 86:1). Assim o Senhor disse a
Maomé, ainda mais claramente, que Ele é o Senhor de
Sirius, e dos sete céus e dos mundos; mas ainda assim ele
não entendeu (Surata 53:49 e 23:86 e 86:1-4).
10:12 O Senhor disse a Maomé exatamente o mesmo que
Jesus tinha ensinado: que não é para adorar a Jesus,
a Maomé, ou a qualquer outro Profeta ou Anjo, e
somente adorar a Deus (Surata 3:79) (Marcos 10:18
e Mateus 5:48), e também para não serem sacerdotes
(Surata 57:27 e Surata 4:152) (Mateus 5:19 e 23:8).
10:13 Deus disse a Maomé, que a religião-organizada não é
uma coisa correta, e que a divisão em seitas também não
é (e nunca será) (Surata 2:62 e 2:112). TODAS as pessoas,
de todo o mundo, de QUALQUER nação, cor ou
credo, que realmente crerem em Deus e guardarem
os seus mandamentos, e aliança (Surata 5:816, 73 e 6:152 e 8:58 e 16:91, 95), e fizerem a Sua
Vontade, serão salvas do “FOGO” no Último-Dia (Surata
2:62 e 42:13) (Mateus 12:50 - e pelas doze tribos de Israel
entende-se literal e metaforicamente, a todas as “crianças
de Deus”, que estão inseridas nas 12 Tribos de Israel).
10:14 A palavra “Israelita” significa “campeão de Deus” “Aqueles que Fazem a Vontade de Deus”.
Isso não se refere à nação de Israel de hoje, ou aos judeus.
Qualquer um que faz a vontade de Deus, (campeão da
Sua Causa) não a sua própria, é um “filho de Deus” por
adoção, ou “israelita” (em Hebraico).
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10:15 Ao dizer a Maomé, que Abraão era um “filho de
Deus”, e que Jesus também era um “filho de Deus”, e que
Maomé, da mesma forma deveria ser um “filho de Deus”,
Ele estava tentando conseguir que os árabes unissem o
mundo, numa única irmandade (Surata 2:62 e 42:13 e
49:10), destruíndo todas as religiões-organizadas,
e divisões (entre os crentes), e unindo Todos em
uma fraternidade só. Todos eles devem falar direta,
individualmente e em particular, com Deus, e
fazer a vontade de Deus.
10:16 Deus disse que você deve ler e acreditar em
“todas” as Suas mensagens, e não apenas nas partes
que você acha que foram enviadas (Surata 2:91 e 42:15).
Isso inclui Maomé (e TODOS os muçulmanos). Assim,
todos os que crêem, devem ler o livro (Torá/Antiga
Aliança), o Evangelho (Novo Pacto), o Alcorão (Surata
42:15), e este livro/chave (O caminho de volta ou
enfrentar o Fogo) (Surata 16:101-104 e Surata 4:136).
10:17 Deus iluminou Maomé, e ele transmitiu exatamente
os mesmos ensinamentos de Jesus, com uma exceção,
que é, “Eu sou o caminho”, porque Maomé não era
O Caminho. Maomé era apenas um mensageiro, e
não O exemplo a seguir, assim como todos os outros
profetas tinham sido apenas mensageiros, e nenhum foi
ressuscitado da morte, ou voltará.
10:18 Todos os profetas, com exceção de Jesus, foram
seus companheiros de prisão, e receberam as mensagens
e iluminação. Muitos dos profetas, inclusive Maomé,
escreveram as mensagens de Deus, sem compreendê-las
(Daniel 12:8 e Isaías 29:11), ou pelo menos algumas das
mensagens de Deus.
10:19 Foi dito a Maomé sobre a reencarnação, quando
Deus disse que as almas teriam muitas chances, “se
156

ou enfrentar o Fogo

soubessem” (Surata 23:99, 114 e 2:154), e também que
os pais não são os pais de sua alma, e que quem ama
o pai ou mãe, filho ou filha, mais do que a Deus, não
é digno de Deus (Surata 4:135 e 9:23-24 e 58:22, tal
como em Mateus 10:34-40).
10:20 Deus disse a Maomé que a Terra é uma prisão, para
aqueles que rejeitam a fé e o amor a Deus (Surata 17:08
e 83:7), e que as almas devem empenhar-se pela
sua salvação, e seu direito de ir para casa (Surata 29:6).
10:21 O Senhor disse-lhe que, no Último-Dia, os animaishumanos, que tinham sido usados pelas almas, seriam
testemunhas a favor, ou contra as almas que os tinham
utilizado, dependendo de terem sido usados para o bem
(Deus), ou para o mal (diabo) (Surata 41:20-22).
10:22 No Último-Dia, todos devem ser conhecidos por sua
marca (Surata 7:46), tal como no Apocalipse de João
14:9-11, e serão julgados de acordo com a sua marca.
Aqueles que usam a marca de Deus nas suas testas, ou
seja, comunicam-se telepaticamente com ele, mantendo
os Mandamentos, e também fazendo a Sua
vontade - fé cega e usando os olhos de sua alma (terceiro
olho), e a “Força” - devem sobreviver, e aqueles que usam
a marca de Satanás, em suas mãos, ou seja, dinheiro e
tesouros do mundo devem morrer no “FOGO”.
10:23 Maomé ensinou exatamente o mesmo que Jesus
ensinou. A mensagem de Deus tem sido sempre a
mesma, e sempre será, assim como Deus Sempre
foi e sempre será o mesmo (Alfa e Omega - o início
e o fim), e todos os profetas disseram a mesma coisa.
10:24 Deus deu a iluminação a Maomé, sobre Jesus, “o
filho de Maria”, mas Maomé não entendeu o que Deus
estava dizendo a ele. Deus disse a Maomé, que “o filho
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de Maria”, não era seu filho, o que é perfeitamente
verdadeiro, como EU não sou o filho da minha mãe
atual. O corpo da minha mãe atual fez o corpo que EU
estou usando desta vez, mas ela não me fez.
10:25 A minha alma, que é o verdadeiro EU, desceu do céu,
da mesma maneira que da última vez, há 2000 anos.
O Filho de Deus é Príncipe Michael (O ARCANJO) Cristo; foi Jesus (Cristo), o Nazareno; SOU EU, que era
o espírito /alma trancada no “filho de Maria”, que foi um
animal-humano, criado pelo corpo de Maria, com uma
pequena ajuda de meu Pai (Conceição Imaculada). Eu
usei o “filho de Maria”, de modo que as pessoas pudessem
me ver e me ouvir, assim eu poderia dar a demonstração
de como você tem que ser, antes que você possa ir
para casa, assim como eu estou agora usando este corpo,
pela mesma razão. EU usei e controlei, de dentro, “o
filho de Maria”, para o benefício de todos, que é o que
todos têm que fazer com os corpos animais que
vocês estão usando.
10:26 Deus disse, no Alcorão, que o homem Jesus, o corpo
humano não a alma, não era seu filho, porque Deus não
é um ser humano e, portanto, ele não pode ter um filho
humano. Deus disse a um grande número de pessoas,
em várias ocasiões, no Novo Testamento, que Cristo, o
espírito dentro do animal-humano, era “Este é o meu
amado Filho, em quem me comprazo”, e que Deus nunca
mente (Mateus 3:17 e 17:05 e Marcos 1:11 e 9:7 e Lucas
3:22 e 9:35) (Surata 4:171).
10:27 Cristo não morreu na cruz. Quem morreu na cruz, foi o
corpo-animal-humano que ele estava utilizando, chamado
Jesus, o Nazareno, “o filho de Maria”. (Surata 4:157).
Você não é humano!!
158

ou enfrentar o Fogo

10:28 Há duas possibilidades sobre o equívoco a respeito de
Jesus, porque Maomé não sabia ler nem escrever, e ele
não escreveu e nem leu o Alcorão, para verificar se era
correto, porque ele era incapaz disso.
10:29 A primeira possibilidade é a de que o próprio Maomé
não compreendeu o que Deus estava lhe dizendo,
porque Maomé era um homem simples e sem instrução,
mas era bom, honesto e humilde.
10:30 A segunda possibilidade é a de que Maomé de fato
teria entendido o que Deus estava dizendo a ele (o que
é improvável, considerando o nível de mentalidade
mundial da época), mas seus alunos não, e desse modo
transcreveram a sua mensagem incorretamente. Como
Maomé não era capaz de ler, não poderia avaliar a precisão.
10:31 Em qualquer caso, o Alcorão foi compilado e publicado
após a morte de Maomé. É possível também que Maomé
tenha parcialmente compreendido a mensagem, e que
seus alunos, por adorá-lo, no lugar de Deus, e em
desobediência direta a Deus e aos ensinamentos de
Maomé, tenham feito o resto. Provavelmente sob as
ordens do Califa Omar, eles tentaram tornar Maomé
mais importante do que Jesus. Portanto, agora os
muçulmanos não seguem o exemplo de Jesus, como o
Alcorão diz que eles devem fazer (Surata 4:159).
10:32 A voz telepática do Diabo (inimigo interno), dentro
das cabeças dos alunos de Maomé ou dele mesmo (veja
capítulo III), enganou- os, e conseguiu perfeitamente,
manipular a mensagem. E Satanás tem explorado, com
grande sucesso, esta possibilidade, há centenas de anos.
Este tem sido um de seus truques mais eficientes, até
agora, pois manteve as pessoas lutando e matando-se
umas às outras em nome de Deus (?). Quão estúpidas
as pessoas podem ser? Todos adoram o mesmo Deus
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(que os comanda a não matarem), e no entanto, estão
matando uns aos outros por Satanás, e estão usando e
abusando do nome de Deus para fazê-lo.
10:33 Eu realmente acho difícil acreditar que as pessoas
possam ser tão estúpidas, mas EU sei, que de fato, eles são.
10:34 O problema dos muçulmanos é que, como foram
enganados por Satanás que os levou a adorar e acreditar
que Maomé era o único profeta de valor real, eles não
têm nenhuma orientação nem exemplo a seguir, e por
isso ficam correndo em círculos, desde então.
10:35 Jesus e Maomé, ambos ensinaram a fazer a
vontade de Deus, mas sem o exemplo a seguir, que
é Jesus, rejeitado por eles, os muçulmanos ficaram
desnorteados. Disse Jesus: “EU SOU O CAMINHO
(para casa)”, e este é o caminho que todos devem
seguir, fazendo a vontade de Deus, na aprendizagem
do auto-sacrifício e do altruísmo (Surata 4:159).
10:36 Maomé e Jesus ambos pregaram a mesma
mensagem, ou seja, que toda religião-organizada é
má, e que você deve fazer a Vontade de Deus, não a
sua própria. Além do mais, você deve falar com Deus
direta, individual, PARTICULAR, e constantemente
(Mateus 6:6) (Surata 7:55).
10:37 Se Cristo não é o Filho de Deus - o espírito, não o
homem - então porque é que Cristo virá outra vez, e não
Maomé, ou qualquer dos outros Profetas? (Surata 43:61).
10:38 Os muçulmanos adoram Maomé, o que é totalmente
contra o Alcorão e os ensinamentos de Maomé (Surata
3:79).
10:39 A crença dos muçulmanos em Maomé e no Hadith,
em vez de na Verdade de Deus, em Seu Alcorão, é
totalmente ilógica, como é sua convicção de que Maomé
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é mais importante que o Filho de Deus. É ilógico, porque
se fosse verdade, então certamente Deus enviaria Maomé
novamente, mas ele está enviando Cristo, como é
dito no Alcorão (Surata 43:61). O Alcorão
também diz que Cristo virá sem Religião (para
destruir as religiões-organizadas, e as falsas doutrinas
que abusam de seu nome).
10:40 Assim como da última vez, Deus não poderia confiar
essa importante missão a qualquer um, ou a um
prisioneiro iluminado (Profeta). Ele só dará a missão
a seu filho mais velho, em quem Ele pode confiar
totalmente, ou seja, O Príncipe Michael/Cristo (O
Arcanjo Miguel).
10:41 O próprio Deus, através do Alcorão, disse que Cristo
voltará, um pouco antes do Último-Dia, como um
último aviso da destruição que está chegando (Surata
43:61 e 52:1-16).
10:42 Da mesma forma que Satanás transformou os
ensinamentos de Jesus em uma religião, e chamou-a
de cristianismo, ele transformou os ensinamentos de
Maomé em mais uma religião, chamada Islã.
10:43 O Islã, como uma religião-organizada, é contra os
ensinamentos do Alcorão.
10:44 A palavra árabe islã significa “submissão absoluta à
Vontade de Deus”, o que é um equívoco, porque Deus
não quer que as almas se submetam à Sua vontade. O
que Ele realmente deseja é que elas queiram fazer a
Sua vontade, alegremente e continuamente receptivas à
Sua orientação.
10:45 No entanto, a palavra Islã, que significa fazer a
vontade de Deus, agora se tornou apenas o nome de
mais uma religião-organizada, ao invés de dizer o que
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você deve fazer.
10:46 Deus inicialmente ajudou a Abraão e à sua linhagem,
a ganhar batalhas, a fim de espalhar a Sua Palavra.
Mais tarde, Ele ajudou os romanos a conquistarem o
mundo conhecido, preparando-o para a propagação dos
ensinamentos de Cristo. Deus cegou Paulo (Saulo), mas
posteriormente devolveu-lhe a sua visão, fazendo dele
seu maior e mais eficiente mensageiro viajante.
10:47 Do mesmo modo, Deus ajudou aos seguidores de seus
ensinamentos, no Alcorão (árabes), a conquistarem
muitos países (a maioria dos quais já tinham se
tornado católicos) para espalhar a palavra e combater
a propagação da catolicismo, com a sua idolatria,
blasfêmia e outros males.
10:48 Infelizmente, a palavra islã perdeu o seu
significado, e acabou se tornando o nome de mais
uma RELIGIÃO-organizada maligna!
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CAPÍTULO XI
A utilização das religiões por Satanás para
dividir; enganar;
conquistar e dominar

11:1 Satanás (Lúcifer), pediu a Deus para deixá-lo viver, até o
Último-Dia, mesmo que ele tenha se recusado a fazer o seu
melhor para aprender a ser bom, junto com seus antigos
seguidores (Surata 7:14 e 15:36): ou seja, VOCÊS.
11:2 Deus concedeu o seu pedido, para que Ele pudesse “usálo”, para testar as almas dos seus ex-seguidores (Jó 1:12 e
2:6-7).
11:3 Satanás (Lúcifer), o diabo, jurou atacá-los de todos os
lados, e despistá-los, puxá-los fora do caminho reto e
estreito (Surata 7:15), e seduzi-los para seguir seus maus
caminhos (Surata 7:27).
11:4 Ele é capaz de atacá-lo de todos os ângulos possíveis. A partir
de dentro, telepaticamente, usando o medo, e o que você,
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erroneamente, julga ser sua imaginação descontrolada,
na verdade é Satanás, tentando telepaticamente
amedrontá-lo, dizendo que coisas assustadoras vão lhe
acontecer. E de fora, enviando pessoas sedutoras em
seu caminho para tentar impedi-lo de fazer o que você
deveria estar fazendo, ou seja, o que é certo - a Vontade
de Deus.
11:5 Iblis (Lúcifer - Satanás), fica à espreita, para seduzir
aqueles que não são “Filhos de Deus”, e que não estão
continuamente em contato e fazendo a vontade
Dele. Satanás também ataca e tenta enganar, os que são
“filhos de Deus”, desviando-os do caminho correto em
que eles estão, ou pelo menos atrasá-los ou até mesmo
interromper sua trajetória para casa, se puder. Satanás
usa mentiras, para enganar todo o mundo (Apocalipse
12:9), como fez no Jardim do Éden, para enganar Eva,
porque ela não fez a vontade de Deus (Surata 7:22)
(Genesis 3:4).
Nunca subestimem o diabo!
11:6 O diabo ataca a todos, exceto aqueles que já foram
seduzidos por ele a fazerem o que ele quer que eles façam,
e que o estão seguindo inocentemente, até “O Fogo” e a
execução, já que ele considera que todos os que fazem
a vontade de Deus, são seus traidores. Lembrem-se que
vocês todos lutaram com Satanás, contra Deus.
11:7 Se você fizer o bem, você automaticamente se torna
uma ameaça para Satanás, e você deve esperar que
ele o ataque, momento em que você necessita usar a
armadura de Deus. Se Satanás não te ataca, então você
já deve estar fazendo o que ele quer que você faça.
11:8 A Alma do homem sempre procurava as estrelas, sem
compreender o porquê, e a alma está subconscientemente
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com saudades de casa, sem saber por que, ou da onde é
realmente.
11:9 As pessoas começaram a louvar planetas, como deuses,
enquanto as almas cegamente procuravam o seu lar e
seus entes queridos. Satanás levou-os a adorar muitos
planetas diferentes, para mantê-los longe da verdade e de
Deus. Mais tarde, ele criou o culto dos ídolos, imagens
de escultura e falsos deuses.
11:10 Como Deus proibiu a adoração de ídolos e falsos
deuses, Satanás teve que encontrar uma nova maneira
de enganar o mundo, e teve a grande idéia de transformar
a crença em Deus, em religião-organizada. A religião
construiria um muro (ou barreira) entre a alma e Deus,
transformando algumas em padres, e transformando
alguns padres em falsos deuses (Mateus 23:5-7 e Lucas
11:43), como cegos guiando outros cegos, longe de
Deus, até a cova ou “Fogo” (Mateus 15:14) (Oséias 4:9 e
Malaquias 2:1-2).
11:11 Deus tinha dado O Livro a Moisés (Torá/Antigo
Testamento), e proibiu a adoração de qualquer coisa,
exceto a Ele próprio. Satanás criou então a religião
judaica, as tradições (o Talmude) e superstições, para
impedir as pessoas de fazerem a Vontade de Deus, e
evitar que tivessem contato-direto com ele.
11:12 Religião constrói um muro, entre a alma e Deus.
Sacerdotes não ensinam sobre Deus. Eles não têm
absolutamente nenhuma idéia a respeito do quem seja
Deus, ou onde é o céu, embora eles gastem muito do
seu tempo repetindo partes da Bíblia ou do Alcorão,
porque eles foram cobertos pelo véu da cegueira, pelos
ensinamentos de sua própria organização religiosa, e
falsas interpretações.
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11:13 Sacerdotes ensinam religião; eles não ensinam sobre
Deus, porque, se eles realmente soubessem algo
sobre Deus, eles teriam medo de ser sacerdotes, e se
demitir. Satanás usa os seus egos, para levá-los a pensar
que as Regras de Deus não são aplicáveis a eles. Que
arrogância! As regras de Deus se aplicam a todos,
inclusive ao Príncipe Michael, e a Deus mesmo. Deus
não é um hipócrita, e ele também vive pelas suas próprias
regras, então, quem são os sacerdotes, a pensar que as
regras de Deus não se aplicam a eles?
11:14 Deus enviou Jesus para destruir as religiões, trazer as
pessoas de volta ao contato-direto com Ele, fazer
a vontade Dele, e para definir-lhes um bom exemplo a
seguir. Após a crucificação, os discípulos escreveram o
Novo Testamento. Os judeus e sua religião assassinaram
Jesus, o homem, e depois se recusaram a aceitar as
mensagens de Deus, e a Nova Aliança/Testamento, e eles
continuaram a se apegar à sua religião má. O Diabo então
converteu os ensinamentos de Jesus em outra religiãoorganizada, e a mesma coisa aconteceu novamente, só
que com mais eficiência, porque o mundo agora estava
dividido, e mais fácil para Satanás controlá-lo.
11:15 Deus então iluminou Maomé, com mensagens para
tentar unir o mundo, e também a mesma mensagem de
que a religião-organizada é uma coisa errada, e que as
pessoas têm que fazer a vontade de Deus. A
mesma coisa aconteceu de novo, e tornou-se mais uma
religião-organizada.
11:16 O maior sucesso de Satanás, foi quando ele conseguiu
fazer com que os alunos de Maomé não compreendessem,
corrompessem a palavra de Deus, e desacreditassem de Jesus,
e ainda a escrevessem no Alcorão. Foi seu maior sucesso,
por duas razões: a primeira é que os árabes não tendo lido o
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Novo Testamento, e tampouco seguido o exemplo de Jesus
e os seus ensinamentos, embora o Alcorão dissesse que
deveriam (Surata 6:154-157), eles ficaram andando em
círculos para chegar a lugar nenhum. A segunda razão é
que tornou-se possível para Satanás, jogar as três religiões,
umas contra as outras, além de fazer seus adeptos, muitas
vezes, matarem-se uns aos outros.
11:17 Isto os manteve tão ocupados, que não tiveram tempo
para pensar, sobre sua própria estupidez, embora todos
eles estivessem adorando o mesmo Deus. O Senhor
enviou todos os três livros, mas Satanás dividiu-os em
grupos religiosos distintos, de tal maneira que cada um
só lê um livro, que é na verdade, apenas 1/3 do livro
inteiro. Assim, nenhum deles têm qualquer chance de
entendimento ou conhecimento da verdade completa.
11:18 Qualquer um que não tenha contato-direto e nem
iluminação (que só se alcança quando o “Eu” morre ) não
tem absolutamente nenhuma chance de compreender
a verdade, lendo apenas 1/3 do Livro de Deus. Deus
sempre pretendeu que O Torá, o Novo Testamento e o
Alcorão, fossem um único livro. Como pode alguém,
que lê apenas 1/3 de um livro, conhecer a história inteira?
As melhores mentiras sempre contêm um elemento de
verdade, e é por isso que as religiões têm funcionado tão
bem, para Satanás. A maioria das religiões neste mundo
é composta por um elemento de verdade e o resto de
mentiras. O diabo pega o nome de Deus, embaralha-o
com as superstições e mentiras, misturando bem com
alguns elementos da verdade e, em seguida tem a receita
perfeita para enganar o mundo, fazendo-o acreditar que
a religião-organizada pertence a Deus.
11:19 A religião-organizada pertence a Satanás, que usa e
abusa do nome de Deus.
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11:20 Como você pode ser tão estúpido a ponto de acreditar que
a religião-organizada pertence a Deus, quando ela matou
e ainda mata mais pessoas, em toda história conhecida
do mundo, do que qualquer outra coisa combinada?
É totalmente ilógico e absurdo acreditar que a religião
poderia pertencer a Deus, quando está matando pessoas
em seu nome, se Deus comandou: NÃO matarás.
11:21 Abram seus olhos-espirituais e vejam as coisas como
elas realmente são. Só a Verdade pode libertá-los (João
8:32 / Bíblia Rei dos reis, João 8:23).
11:22 A Vontade de Deus não lhe pode ser ensinada por
qualquer pessoa, exceto por Deus, porque Ele é o único
que sabe exatamente o que cada alma,individualmente,
precisa aprender, antes que ele lhe permita voltar para
casa.
11:23 Sacerdotes não têm ideia de quem é Deus, e estão
impedindo as pessoas de voltarem para o céu (Mateus
23:13). Eles apenas repetem os pedacinhos de seus
livros, como papagaios treinados, vestidos em suas
roupas ridículas.
11:24 Todas as pessoas, inclusive os sacerdotes, têm o
diabo dentro delas, tentando-as. Ao longo da história,
muitos sacerdotes têm sido declarados culpados por
molestarem crianças, por fugirem com as esposas de
outros homens, etc., provando que eles podem ser tão
maus como qualquer outra pessoa, e às vezes até piores.
Como pode alguém, que é mal, ensiná-lo a ser bom?
11:25 Se você tiver contato-direto com Deus, você só tem
uma voz do diabo para enfrentar, que é a voz de seu
próprio diabo, dentro de sua própria cabeça, e assim,
você minimiza as chances do Diabo enganá-lo, já que é
bastante difícil lutar contra ele.
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11:26 Quando você coloca as religiões e os sacerdotes
entre si e Deus; e mais pessoas no meio, que também
tem a sua própria voz de diabo para vencer; você está
multiplicando, muitas vezes, as chances dele te enganar,
levando-o para o caminho errado, como ele prometeu
que ia fazer. Esta é uma das razões pelas quais Satanás
inventou as religiões.
11:27 Como podem os sacerdotes perdoar os seus pecados?
Quem eles pensam que são, ou que poder e direito
eles têm, para perdoar os pecados? Quem disse que
eles representam a Deus? Deus certamente não! Ele
afirmou, repetidamente, que eles não o representam,
mas representam o demônio.
11:28 Os judeus dizem que só o povo judeu vai para o
céu, por causa da referência feita às 12 tribos de Israel,
quando eles são agora, apenas o restante de 2 das 12
tribos, descendentes da “Casa de Judá” (Emblema
Arvore de Figo). As outras 10 tribos “perdidas” de
Israel, chamadas “Casa de Israel” (emblema – Arvore
de Oliva), que são a maioria de Israel, representadas
hoje por: Grã-Bretanha (O trono britânico é o “Trono
de David”) e a “Commonwealth” (Domínio Britânica),
América, os Celtas, Escandinávia, os Países Baixos e os
3 países bálticos, que já aceitaram Cristo, pelo menos
nominalmente (Mateus 15:24). Foi dito a Abraão: “Por
Isaac deve ser chamada a tua descendência”, ou seja,
conhecidos como filhos de Isaac - [I]saacssons - Saxões
- [Anglo]- saxões (Genesis 21:12). As 12 tribos de Israel
representam todas as tribos do mundo (Lucas 13:29),
por causa da enxertia dos gentios em Israel. Qualquer
um que mantém os mandamentos e faz a
vontade de Deus, é aceito e é automaticamente um
israelita. Esta referência deu a Satanás a oportunidade
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(Mateus 15:24, a palavra British (britânica) em hebraico
significa “o povo da Aliança” - que é Israel), para
enganar os judeus, usando seus egos, e fazendo-os pensar
que sua religião é a única certa, e assim arrogantemente
se recusam a aceitar Jesus e Maomé, e as mensagens que
eles trouxeram (Mateus 21:42 - Jesus diz que sua herança
passa aos outros - Mateus 21:43) (Surata 5:13-14).
11:29 Os católicos dizem que só os católicos podem ir para
o céu, e as outras seitas cristãs dizem que só os cristãos
podem ir para o céu, e consequentemente se concentram
apenas no Novo Testamento. Mas pelo menos lêem o
Torah, que combinada com o Novo Testamento, foram
incluídas na Bíblia. Isso mostra que pelo menos eles
estão mais abertos e tolerantes do que os outros dois
grupos (Surata 2:113 e 5:15).
11:30 Os muçulmanos dizem que só os muçulmanos
podem ir para o céu, embora não leiam seu próprio
livro por inteiro. (Surata 2:62 e 5:72); Eles apenas lêem e
interpretam erroneamente as partes que o diabo quer que
eles leiam. Tornaram-se tão arrogantes e tão fanáticos
que eles assustam e afastam as pessoas, evitando até
hoje de integrar o Alcorão à Bíblia, para fazer O Livro
completo de 3/3 partes.
11:31 Todos os povos, de todas as cores, nacionalidades
e crenças, que fazem a Vontade de Deus e honram seus
mandamentos e a Aliança/Testamento (Surata 16:91),
como estão escritos na Bíblia, vão sobreviver; e TODOS
os outros, de todas as cores, nacionalidades e crenças,
que não FAZEM a Vontade de Deus, e não mantém os
mandamentos, perecerão no “FOGO “, no Último-Dia.
Você tem a Palavra de Deus sobre isso (Joel 2:32) (Lucas
13:29 e Apocalipse 5:9) (Surata 2:62, 112 e Surata 5:72).
11:32 Satanás enganou a todos, perfeitamente - dividiu e
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conquistou. Os judeus lêem seu 1/3 do livro (Torah), e se
recusam a aceitar tudo o que veio depois dele.
11:33 Os muçulmanos fazem exatamente o mesmo, em
sentido inverso, lendo seu 1/3 do Livro (Alcorão), e se
recusam a aceitar qualquer coisa que veio antes dele. Os
cristãos ficam no meio, e lêem 1/3 do meio do livro, e se
recusam a aceitar o que veio antes, mas especialmente o
que veio depois dele.
PARABÉNS!
11:34 Vocês todos foram enganados! É melhor vocês
todos começarem a endireitar isso agora, ou vocês
vão ganhar o prêmio para patetas - “O Fogo”.
11:35 Não existem religiões ou nacionalidades, sob o ponto
de vista de Deus. Satanás tem enganado a vocês todos.
Como vocês podem ter uma determinada nacionalidade
ou religião? Você não é deste planeta!
11:36 Não há religiões ou nacionalidades, a menos que
vocês queiram. Essas coisas só existem em suas mentes.
11:37 A única verdadeira diferença entre vocês, é que
alguns de vocês acreditam em Deus, e a maioria de
vocês não acredita em Deus, e nenhum dos dois é bom.
Deus não quer que vocês acreditem nele, Ele quer que
vocês O conheçam (João 17:3). Vocês NÃO são judeus,
muçulmanos, cristãos, budistas, hindus, etc., vocês
nem mesmo são humanos – vocês são de Vênus, e
estão permitindo que Satanás os engane a todos, com
suas mentiras (João 8:32 / Bíblia Rei dos reis, João 8:23).
PARABÉNS!
11:38 Como é possível você pensar que é humano, se a
sua alma (o verdadeiro você) é imortal, e toda a
gente sabe que os seres humanos são mortais, e tem
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que morrer?
11:39 Se vocês tivessem um décimo da inteligência que
VOCÊS, arrogantemente, pensam que tem, vocês
poderiam chegar a algum lugar. Humildade e confiança
inquestionável na orientação de Deus são a única
maneira de impedir que Satanás use o seu ego e sua
arrogância para enganá-los a pensar que você são
humanos e inteligentes o suficiente, para gerenciar o
mundo. Olhe o estado em que vocês conseguiram
colocar o mundo!
11:40 A outra forma pela qual a religião e os padres têm sido
utilizados por Satanás, para enganar a todos, é a história
estúpida de que, se você for bom na sua presente vida
humana, você irá para o céu; e se você for ruim, na sua
vida humana atual, irá para o inferno. VOCÊS JÁ ESTÃO
NO INFERNO, e têm estado aqui por milhares de anos
humanos. O inferno não é um lugar com chamas, e uma
figura com um garfo, um rabo pontiagudo e chifres. É
isso aí! As chamas só aparecerão AQUI, no ÚltimoDia, para destruir as almas do mal.
11:41 Alguns de vocês dizem não achar que este planeta é
o inferno, ou uma prisão, e que vocês realmente gostam
daqui.
11:42 Apenas alguém que é mal pode se sentir em casa
no inferno, e gostar de estar aqui, com todas essas
pessoas más (João 12:25) (Surata 16:106-111).
11:43 Os sacerdotes têm ajudado a Satanás, através da
manutenção e da alimentação dos seus egos e os deles
próprios, ensinando que o planeta Terra é um lugar
bom, e que vocês são todos bons, e simultaneamente
pecadores. Que contradição absurda e estúpida.
Como vocês podem ser bons, se vocês são pecadores?
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Usa-se a palavra “pecador”, porque o palavra “mau”
ofende o seu ego, mas ambas significam o mesmo.
11:44 Esta estupidez tem impedido a todos de serem
humildes o suficiente para realmente pedir e
receber orientação de Deus, e tem ajudado a mantê-lo
aqui, todo esse tempo.
11:45 O que é absolutamente espantoso, é que vocês
realmente acreditam que sejam bons, e o que acontece
neste planeta é normal. Vocês realmente acreditam
que todo este mal, crueldade, egoísmo, assassinato,
estupro, roubo, pedofilia, etc., poderia acontecer num
planeta NORMAL e civilizado? Isto não poderia
acontecer em qualquer outro lugar, mas no inferno, que
é exatamente onde todos estão, e onde todo este mal
acontece. Você não sabe o significado das palavras,
civilizada e boa (Isaías 64:6), e essa é uma das razões
pelas quais você ainda está aqui.
11:46 Se você fosse como Jesus (genuinamente), na sua
vida humana presente, e seu corpo morresse, então
você iria para o céu. Caso contrário, você não será
promovido, e vai retornar para o Inferno (Terra), em seu
próximo corpo, continuadamente, até que você acerte
ou que se esgote o tempo, quando então você queimará
no “FOGO”, no Último-Dia (Atos 2:31-34).
11:47 Vocês TODOS são ruins, ou não estariam aqui, na
prisão. Deus não mantém as pessoas boas na prisão.
Sejam humildes e aprendam a ser bons.
11:48 Com a religião como obstáculo-parede, você
nunca chegará a ter um relacionamento pessoal com
Deus, e nem conhecê-lo e amá-Lo como o ser
maravilhoso e amoroso que Ele é. Também não será
capaz de sentir o seu amor, protegendo-o do mal.
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11:49 Vocês não precisam de igrejas, pois cada ser+humano
é uma igreja. Igrejas (prédios) só foram construídas
como um abrigo do sol ou chuva ou de crianças
gritando, para onde você possa ir e ficar em paz, a fim de
se concentrar e falar com Deus, bem como ouvir a sua
resposta, telepaticamente.
11:50 Basta olhar para as igrejas agora, com travas nas portas
e cheias de ídolos e ouro, etc. Se a igreja realmente
fosse a casa de Deus, quem tem o direito de trancar
as portas e dizer que você não pode entrar, exceto por uma
hora, em dia determinado ?
11:51 Você tem que falar com Deus telepaticamente, o
tempo todo, onde você estiver, e sua igreja (você)
deve estar aberta 24 horas por dia.
11:52 Se alguém acha que precisa de uma igreja-edifício,
para falar com Deus, e, porventura, se encontrar aflito
no meio da noite, ou no meio da semana, quem tem o
direito de impedir sua entrada? Ninguém, mesmo.
11:53 Os sacerdotes bobos alegam que as pessoas poderão
roubar seus ídolos, e tesouros mundanos, se as portas
não estiverem fechadas.
11:54 Não deve haver absolutamente nada em uma igreja
que valha a pena roubar e, se houver, deve ser vendida,
e o dinheiro dado aos pobres, ou usado para aquecer a
igreja, em climas frios, de forma que uma igreja seja um
local confortável e acolhedor, à semelhança de Deus.
Ao contrário, as igrejas são frias, desconfortáveis e
proibitivas, como Satanás.
Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos.
11:55 As igrejas católicas estão cheias de ídolos, esculturas
e imagens, ensinando a quebra dos Mandamentos: 174
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Vocês não devem fazer uma imagem de escultura, de
qualquer coisa no céu ou na terra. Vocês não devem
adorar ídolos e imagens esculpidas, etc.
11:56 Eles também têm estátuas do corpo de Maria, e
blasfemam, dizendo que ela é “a santa mãe de Deus”.
O próprio Cristo, disse que Maria não era a sua mãe
(Mateus 12:47-50 e Marcos 3:31-35 e Lucas 8:19-21).
Maria era ninguém em especial (Lucas 11:27-28), exceto
que ela era uma boa mãe, e tinha boas qualidades, que
Deus quis que Jesus aprendesse a fim de prepará-lo para
a Sua obra.
11:57 Os católicos também se curvam às imagens de escultura
do “filho de Maria”, que era apenas um animal-humano
que EU usei, mas não era EU, e usam essas imagens para
adorar a Jesus, como se fosse Deus. O próprio Jesus disse
que as pessoas NÃO devem adorá-lo, mas apenas adorar
a Deus (Mateus 19,16-17 e Marcos 10:17-18). Como vocês
podem ser tão desobedientes e estúpidos, quando vocês
todos estão sob a sentença de morte, e seu tempo está
se esgotando (João 3:18 e 5:24)?
11:58 Todos os profetas têm falado diretamente com Deus,
pois fizeram a Sua Vontade, e sempre foram contra a
religião, vivendo ligados só com Deus.
11:59 Isso não significa viver em um mosteiro ou numa
comunidade, apenas significa ficar longe das religiões.
Esconder-se da tentação em um mosteiro, não vai lhe fazer
bem, porque você tem que enfrentar a tentação e superá-la,
assim recebendo a aprovação de Deus. Desta maneira estará
também sendo um bom exemplo para os outros, podendo
ajudar aos mais fracos, a vencerem suas tentações, dandolhes apoio moral [espiritual] - Surata 57:27).
11:60 Esconder-se em uma comunidade ou num mosteiro,
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é a saída dos covardes, mas eles estão apenas se
enganando, porque quanto mais tentações você supera,
mais próximo você fica de ir para casa.
11:61 Evitar a tentação é desperdiçar o pouco tempo precioso
que lhe resta, e é como correr num esteira rolante, sem
sair do lugar, direta e rapidamente para o FOGO.
11:62 Estas comunidades só criam o medo, e fazem mais
mal do que bem, pelo motivo anterior, e os seguintes.
11:63 Quanto maiores se tornam, maior é o número de
pessoas que estão desperdiçando seu tempo. As pessoas
sem fé sempre temem aquilo que não conhecem ou não
entendem, quando a opinião pública volta-se contra
elas. Se as comunidades se tornarem realmente grandes,
as pessoas de fora ficarão assustadas e, eventualmente,
irão atacá-las. Guerras religiosas começam sempre
assim. (João 16:2).
11:64 Essas pessoas devem ir para casa, ensinar as suas
famílias, e lutar por Deus. Jesus disse que veio, não para
trazer paz, mas a espada (a Palavra da Verdade - Hebreus
4:12), e que os inimigos do homem seriam os membros
de sua própria casa (Lucas12:51-53). Eles serão usados
por Satanás, para tentar mantê-lo afastado de sua crença
(Miquéias 7:6). Se eles não fizerem isso, então você não
está agindo corretamente, porque Jesus lhe disse que isso
aconteceria, se você estiver agindo certo.
11:65 Não fuja e nem se esconda nas comunidades. Vá
pra casa, e lute para convencer as pessoas que o amam,
que elas estão erradas (Amai a vossos inimigos).
11:66 Lute com a espada da verdade, e não seus punhos.
Verdade e Luz venceram todas as trevas e o mal. A luz
destrói a escuridão sem dor e facilmente, assim como a luz
da Verdade, também o faz, quando combinada com o amor.
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11:67 Pare de ser tão covarde! Revista-se da Armadura de
Deus, e mostre às pessoas O CAMINHO (Efésios 6:1119). Uma vez você lutou contra Deus, o que ocasionou a
sua vinda para cá. A única saída é lutar contra o Diabo
e provar para Deus que você mudou de lado, e está
apto a voltar para casa.
11:68 Seus familiares REAIS, no céu, estão esperando que
você venha para casa, e que você não morra, no ÚltimoDia, no FOGO.
11:69 A maior arma do diabo sempre foi a religião, e com
isso, ele tem dividido, enganado e conquistado o mundo.
Você deve evitar a religião-organizada, como uma praga
(Apocalipse 18:4)!
11:70 Para tornar a religião ainda mais eficaz, Satanás
dividiu-a, em pequenas seitas, cada uma com seus
próprios costumes e crenças. Ele é tão sorrateiro, que
você deve estar alerta, 24 horas por dia, e NUNCA
subestimá-lo.
11:71 Agarre-se a Deus, como um náufrago se agarra a
qualquer coisa que flutua, ou você vai se afogar “no lago
de fogo”. Antes de fazer qualquer coisa, certifique-se
sempre, de que o diabo não o está levando a fazer algo
errado, usando sua voz sedutora para falar com você.
Ele é muito sacana! Em caso de dúvida, não faça nada,
até que você tenha absoluta certeza de que está seguindo
as ordens de Deus, e não as de Satanás (Surata 2:256).
11:72 As guerras religiosas são um dos jogos favoritos
de Satanás. Depois da iluminação de Maomé, e a
propagação de seus ensinamentos, o Diabo jogou os
cristãos e os muçulmanos uns contra os outros, nas
Cruzadas, tentando, através da religião (sua invenção),
impedir as pessoas de se unirem, e a seus livros e, assim,
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tendo a chance de conhecer a verdade.
11:73 É ridículo que Ricardo Coração de Leão e Saladin tenham
sido amigos, longe do campo de batalha, e tendo um grande
respeito um pelo outro, e ainda assim, colocaram os seus
exércitos um contra o outro, no campo de batalha, matandose mutuamente, (em nome de Deus?) (João 16:2).
11:74 Conta-se que certa vez, Ricardo ficou doente, e Saladin
disfarçou-se, fingindo ser um médico, escondeu-se no
acampamento Inglês, onde tratou e cuidou de Ricardo
até que ele ficasse curado. Como então, poderiam tentar
matar-se uns aos outros, no campo de batalha (?). Em
nome de Deus?
11:75 Conta-se também que de outra vez, Ricardo e Saladin
tiveram uma luta amistosa, para comparar as suas
espadas. Ricardo usou sua espada para derrubar uma
árvore, demonstrando a força dela. Saladin usou sua
cimitarra (espada), para cortar um lenço de seda, em
dois, no ar, exibindo a fina ponta de sua espada.
11:76 Por que eles tinham este respeito amoroso um pelo
outro? Porque ambos eram dignos, tementes a Deus, e
ambos verdadeiramente acreditavam que eles estavam
fazendo a vontade de Deus. Satanás enganou os dois, com
a religião. Como não tinham contacto “direto” com Deus,
foi fácil para Satanás (Lúcifer) enganar os dois.
11:77 Mais tarde na história, após a Inglaterra romper com
o catolicismo, Deus ajudou os ingleses a conquistarem
a maioria do mundo, para espalhar a nova doutrina,
tentando exterminar a idolatria católica e a lavagem
cerebral blasfema. Como poderia um pequeno reino,
como Grã-Bretanha, conquistar a maior parte do
mundo? A Igreja da Inglaterra ainda estava errada,
mas provavelmente, na época, era o menor “do males
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“. Em seguida, a Grã-Bretanha trouxe paz ao mundo, e
foi o policial do mundo, por muitos anos. Eles também
ajudaram a promover a paz no mundo árabe, porque
os muçulmanos se tornaram fanáticos, em direta
DESOBEDIÊNCIA ao Alcorão (Surata 2:190 e 2:256 e
4:92).
O fanatismo sempre leva a problemas.
11:78 Outro benefício, deixado pelo Império Britânico, foi o
idioma Inglês, a mais importante e mais utilizada lingua
na Terra, preparando para a segunda vinda de Cristo/
Príncipe Michael, pois seria mais fácil espalhar a verdade
e esclarecer um mundo MUITO ignorante, através do
uso universal do idioma Inglês.
11:79 Jesus e Maomé são amigos, então por que cristão e
muçulmanos não são amigos também?
11:80 Maomé e Abraão são amigos, então por que
muçulmanos e judeus não são amigos também?
11:81 Jesus e Abraão, são amigos também, então por que
todos não param de ser tão estúpidos, lêem todas as três
partes do Livro, e se tornam amigos, ajudando-se uns
aos outros para ganhar o direito de ir para casa, como
todos os profetas disseram?
11:82 No século 6 AD, quando Maomé Mustafá nasceu, Mecca
era um lugar mal. Maomé foi expulso para a Medina.
11:83 Medina não era tão má quanto Mecca, e seu povo foi
convertido ao islamismo, para “fazer a Vontade de Deus”.
11:84 O povo maldoso de Mecca se recusou a aceitar o
Alcorão, e então, Maomé, juntou um exército para
atacá-los e conquistá-los, mas fracassou, porque essa
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não era a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus,
Maomé teria derrotado facilmente os habitantes de
Mecca, porque Deus assim o diz, no Alcorão (Surata
8:65), e a Palavra de Deus é sempre superior a dos seus
apóstolos, em cada assunto e situação.
11:85 Os habitantes de Mecca, na época, ganharam (como
ainda hoje) uma grande quantidade de dinheiro, de
peregrinos que iam até lá, para adorar ídolos e falsos
deuses. Era um grande e próspero “negócio”, que
não queriam perder, pois era a sua principal fonte
de renda. Por isso rejeitaram Maomé, o Alcorão, e o
único verdadeiro Deus, pois do contrário teriam
arruinado seu negócio tão lucrativo, e eles preferiram
continuar a servir a seu deus – O Dinheiro.
11:86 Sendo incapazes de derrotar os habitantes de Mecca,
porque não era a Vontade de Deus (Deus é Invencível),
alguns dos seguidores de Maomé, com medo,
persuadiram-no a fazer um “acordo” com os habitantes
de Mecca. O “negócio” permitiria a Maomé entrar
em Mecca, apenas SE ele fizesse da cidade, o centro da
nova “religião”, de modo que eles poderiam continuar
ganhando muito dinheiro dos peregrinos, e nada iria
mudar, exceto o nome da religião. Dessa maneira, os
habitantes de Mecca poderiam continuar servindo o
seu deus – o Dinheiro.
11:87 Anteriormente, Maomé tinha ensinado seus seguidores
a olharem na direção de Jerusalém, e do “Santo
dos Santos” de Deus, no Monte Moriah, onde Abraão
foi para cumprir o sacrifício de Isaac, provando que ele
amava a Deus, acima de tudo na Terra. Por essa atitude,
tornou-se o primeiro imã (exemplo), a todos os seus
filhos, mostrando-lhes o que eles também deveriam estar
dispostos a fazer, antes que eles também (seus filhos)
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pudessem se tornar “amigos de Deus” (Surata 2:124).
11:88 Após terem feito o negócio, os habitantes de Mecca,
escreveram o Hadith, para que Mecca se tornasse o
novo centro, e mantivesse seu “negócio”. Eles deram o
nome de Caaba à sua ROCHA PRETA (cubo), o que
significa santo dos santos, ou a casa de Deus, enquanto
Deus, Ele mesmo, diz que há apenas um lugar na Terra
que é o “Santo dos Santos”, e que situa-se no Monte
Moriah, em Jerusalém, onde Abraão foi para sacrificar o
Isaac (Gênesis 22:1-2), lugar ao qual o Alcorão se refere
como sendo Estação de Abraão (Surata 2:125 e 3:97). Os
habitantes de Mecca, (em sua Hadith) para continuarem
enganando o mundo, afastando-os do Monte Moriah,
e conduzindo-os a Mecca; escreveram que Abraão levou
Ismael e não Isaac, a Caaba, em Mecca, para sacrificá-lo.
Considerando que, o próprio Deus diz, em seu Alcorão,
que Abraão levou Isaac, não Ismael, para o que viria a
ser a “Santo dos Santos” (Caaba, em árabe), Estação de
Abraão, na cidade de Paz - JeruSALÉM (Surata 37:101,
112 - “a boa notícia de Isaac” e Surata 37:109 - Paz SALÉM a Abraão, onde a Cidade da Paz - Jeru-SalÉm
era para ser construída mais tarde - Surata 2:126). A Paz
terá início quando você seguir o exemplo de Abraão.
SALÉM significa PAZ.
11:89 Deus permitiu que apenas uma casa fosse construída,
para ele, na Terra, que é no local da Estação de Abraão - o
“Santo dos Santos”, o lugar mais sagrado da Terra, onde
Abraão acreditou e provou seu amor apenas por Deus,
oferecendo seu filho Isaac em sacrífio, naquele local MONTE MORIAH – a sede da “Casa do Senhor”, em
Jerusalém. A palavra Jerusalém significa “paz encontrada”,
e “um lugar de segurança” (Surata 2:125).
11:90 Todas as referências no Alcorão, a “Santo dos Santos”
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(Caaba), falam do Monte Moriah, em Jerusalém, e
não de Mecca. Fazem também referências para a sua
cidade da Paz (Surata 2:126 Jeru-Salem), onde a “Casa
de Deus”, ou Templo, foi construído pelo rei Salomão
(Surata 4:163), no local da Estação de Abraão, onde ele
ofereceu Isaac (não Ismael) a Deus (Surata 38:45-48).
11:91 Os habitantes de Mecca, a fim de manter a decepção
viva, tinham que promover o descrédito da Bíblia,
impedindo as pessoas de lê-la, de modo que elas nunca
iriam encontrar a verdade, afastando-se de Mecca, de
volta para Jerusalém, como Deus pretendia. Os habitantes
de Mecca, ao escreverem a Hadith, colocando a Biblia em
descrédito, tornaram impossível a compreensão do
Alcorão e da Verdade de Deus, para quem lê a Hadith.
Eles disseram ao mundo muçulmano que a verdadeira
Bíblia não existia mais, sendo apenas uma mentira (mal
do diabo), mas isto é totalmente ilógico. Eles teriam
o mundo acreditando em sua mentira: que Deus, a
quem eles alegam louvar e que é o todo-poderoso;
ordenou-lhes a leitura da Bíblia (Surata 6:152-157);
o cumprimento de Sua aliança (Surata 6:152 e
16:91), que é escrita apenas na Bíblia e em nenhum
outro lugar, e, embora ele seja todo-poderoso; deixou
o mundo sem a verdadeira Bíblia. Eles querem
fazer-nos acreditar na sua mentira, que um Deus todopoderoso, tenha quebrado sua palavra, permitindo ao
homem franzino destruir sua Verdade da Bíblia*. Como
as pessoas podem ser tão estúpidas?
11:92 Versão Autorizada da Bíblia O Rei Tiago é a tradução
(segunda) mais exata no mundo de hoje (2000 D.C.
Vejam a Bíblia Rei do Reis).
11:93 O Hadith foi escrito após o falecimento de Maomé
(que a paz esteja com ele), e causou a divisão dos
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muçulmanos em diferentes seitas, em oposição ao
significado do Alcorão, que fala sobre o “Evangelho
da Unidade” (Surata 42:13-17), a manutenção da
aliança de Deus (Surata 5:8 e 16:91), que está escrita
no Torá, na Bíblia, e tornando-se uma fraternidade
universal dos que acreditam. Assim, os habitantes de
Mecca tornaram sem-efeito algum os ensinamentos de
Deus, através do ensino de seu Hadith - “Tradições dos
anciões”. Como as pessoas podem ser tão cegas?
11:94 O Hadith tornou-se o Talmude dos muçulmanos, e
foi condenado por Deus, no Alcorão (Surata 43:21-23 e
43:3). Deus teve todo o trabalho de escrever o Alcorão,
justamente para que VOCÊ pudesse compreendê-lo, por
si só. Assim, lendo o Alcorão e a Bíblia, fazendo o que
Ele diz, (Surata 6:154-156), e rezando em PARTICULAR,
(Surata 7:55), exatamente como o Cristo disse, em Mateus
6:6, então, Deus vai lhe responder, e ensinar-lhe
aquilo que Ele quer que você faça – A Vontade de Deus.
SE você não fizer o que Deus lhe orientar a fazer, e você
quiser que Ele lhe responda, Ele não vai lhe responder.
Os originais do Talmude, bem como todas as suas
cópias, todos os Hadith e todos os livros de direito com
leis humanas, devem ser transformados em celulose e
reciclados como Bíblias/Alcorãos. Então, pela primeira
vez em sua existência, eles farão algo de bom.
11:95 No Alcorão, Deus lhe disse para fazer uma “peregrinação”,
desde que acredite verdadeiramente e possa se dar ao luxo.
Deus diz que você deve visitar a Estação de Abraão (Surata
3:97), Monte Moriah, em Jerusalém, não Mecca. Abraão
não ofereceu Isaac (ou Ismael) na Caaba em Mecca
(Genesis 22:1-2), mas no Moriah, em Jerusalém, porque
Deus assim o diz, no Livro que Ele disse para você ler, e
que é a Bíblia - Surata 6:154-156.
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11:96 Os habitantes de Mecca enganaram a todos os
muçulmanos, impedindo a unificação dos livros (Bíblia
e Alcorão), e o cumprimento da missão de Maomé por
Deus, que era unir todos os verdadeiros devotos e
manter a aliança de Deus (Surata 16:91). Estas pessoas
serviriam de exemplo para o resto do mundo, demonstrando
como é maravilhoso viver sob as Leis de Deus, e Soberania,
numa fraternidade universal, todos voltados para o Monte
Moriah, e lembrando-se do que lá aconteceu, como diz no
Alcorão e na Bíblia - Surata 2:144 e 1 Reis 8:29-30.
11:97 Os cristãos são tão ruins quanto os judeus e
muçulmanos, e começaram uma religião que abusa
do nome de Cristo, e ensina o oposto de que Cristo
realmente disse. Por isso Deus enviou o Alcorão através
de Maomé Mustafá, para trazer as pessoas de volta à
verdadeira fé e ensinamentos, que são, manter a
aliança no Torá, e fazer a vontade Deus - o Islã,
que é exatamente o que Cristo realmente disse, no Novo
Testamento/Aliança.
11:98 Isto é confirmado por Deus no Alcorão (Surata 43:61),
o que o torna duplamente importante e certo.
11:99 É o dever de todos que crêem, livres de todos
esses ensinamentos maléficos feitos pelos homens;
unir os três livros de Deus - Velho Testamento,
Novo Testamento e Alcorão – e tornarem-se uma
fraternidade, mantendo a aliança de Deus, escrita no
Torá (Pentateuco), no Antigo Testamento, bem como
seguir o exemplo de Abraão, acreditando apenas em
Deus, amando-O mais que qualquer coisa na Terra, e
fazendo a Sua vontade.
Israelita (hebraico)
Cristão (grego)
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Islâmica (arábica)

= aqueles que fazem a Vontade de Deus

Todos são “filhos de Deus” (por adoção)
11:100 Assim, todos eles significam exatamente a
mesma coisa, e NÃO referem-se a qualquer religiãoorganizada. Eles se referem aos “filhos de Deus”, ou seja,
aqueles que guardam os mandamentos e também
fazem a vontade de Deus.
11:101 Muitos de vocês dizem que são todos “filhos de
Deus”, mas vocês não são todas as “crianças de Deus”.
APENAS aqueles que guardam os mandamentos,
e também fazem a vontade de Deus, são “filhos de
Deus”. O resto de vocês que não são, não importa que
denominação tenham. Vocês são as crianças a quem
vocês servem. Aqueles que fazem a sua Vontade são
as suas crianças, e aqueles que continuam a fazer a
vontade de Satanás continuarão seus filhos.
11:102 Bilhões de vocês “dizem” que são os israelitas,
cristãos e muçulmanos (islâmicos), mas vocês não
são, porque, mesmo se vocês estejam mantendo os
mandamentos, vocês não estão fazendo a
vontade de Deus. Vocês estão prestando apenas serviços
labiais, para a sua religião específica.
11:103 Se vocês realmente fossem “filhos de Deus”,
mantendo os seus mandamentos, a Aliança
e fazendo a Sua vontade, vocês todos estariam
lendo o Torá, o Novo Testamento e o Alcorão, e seriam
uma única fraternidade, e uma única nação no mundo
inteiro, sem divisões religiosas, nacionais, políticas, de
idioma ou cor. Seu vizinho, a quem você deve amar
como a si próprio, não é apenas um homem na porta ao
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lado, mas o homem do outro lado do planeta, e todos
os outros no meio.
Todas as religiões pertencem a Satanás.
Todas as religiões devem ser destruídas.
11:104 Nunca haverá paz na Terra, até que todas as
religiões-organizadas desapareçam, as pessoas guardem
os mandamentos, a Aliança, e façam a
vontade de Deus, retornando ao espírito - para conversar
DIRETAMENTE com Deus.
* Deus garantiu no Alcorão (Surata 32:23), que a verdadeira Bíblia
o alcançará e ele comandou ao leitor, que não tenha dúvida
sobre isso.

____________________________________

A Nova Aliança é conhecida como a “Canção Nova”, e é o
“Cântico de Moisés” (Deuteronômio 31:19-30), harmonizada com
a “Canção do Cordeiro” (Apocalipse 15:3) e Cristo diz que há muito
poucos que podem aprender a cantá-la: mantê-lo (Apocalipse 14:3)
(Isaías 42:10 e Salmos 98:1), e só aqueles que o fazem, sobreviverão
(Apocalipse 14:3) (Surata 6:152-157 e 33:23). Se você quiser “Viver”,
no Reino de Deus, você tem que manter O Pacto e contribuir para
estabelecê-lo, aqui na Terra, com suas leis; Sistema Econômico, etc.;
com Ele sendo seu Rei e servindo apenas a Ele, persuadindo os
outros a fazerem o mesmo, tornando-se povo exemplar de Deus para
o mundo todo.

Aqueles que não fizerem isso, todos morrerão

••• • •••
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CAPÍTULO XII
Príncipe Michael / Cristo vem novamente

12:1 Jesus disse aos discípulos que Ele viria outra vez, e, em
sua Segunda Vinda, ele não falaria com eles através de
provérbios e parábolas, mas iria mostrar-lhes claramente, a
respeito de Deus (João 16:25).
12:2 Foi dito a João, o discípulo, e está escrito em seu Apocalipse
(10:7), que quando Cristo voltasse, os mistérios de Deus
terminariam, como Ele prometeu aos Seus servos, os
profetas.
12:3 Ele disse que, pouco antes do Último-Dia, quando
todos seriam julgados, por seu mérito individual, e que
possuissem sua marca, ele (Cristo) viria novamente e
publicaria a verdade dos Deus (evangelho) para todas
as nações do mundo (Marcos 13:10), e esclareceria o mundo
todo (Mateus 24:27 e Lucas 17:24 e 2 Tessalonicenses 2:8).
12:4 Uma vez que isso aconteça, Deus vai retardar o Último-Dia,
até que Cristo consiga selar a marca de Deus, na testa das
pessoas que vão sobreviver ao “O Fogo” (Apocalipse 7:3),
e dará à humanidade uma ÚLTIMA OPORTUNIDADE,
para consertar seus maus modos.
12:5 Se o mundo não consertar os seus modos, e se todos
não começarem a amar o próximo como a si mesmos, e
não mantiverem os mandamentos, não fizerem a
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vontade de Deus e nem aprenderem a ser bons, então o
último- dia virá (Malaquias 4:6).
12:6 Cristo então vai se desfazer do corpo-animal-humano,
que esteja usando, para publicar a verdade de Deus, e virá
como seu verdadeiro eu, com os seus anjos, para
destruir todas as almas que usam a marca de Satanás, e o
próprio Satanás, com “O Fogo” (Daniel 12:1).
12:7 Cristo, obviamente, não estará vestido de “filho de
Maria”, com chagas nas mãos e nos pés, porque, como na
primeira vinda, 2000 anos atrás, ele terá que aprender, e
ser treinado por Deus, em particular, sobre toda a
vida na Terra, nos novos tempos, porque o mundo mudou
bastante, em 2000 anos. Ele teria que crescer, como antes,
como um homem normal, na Inglaterra, e aprender
como é ser um ser+humano, nos novos tempos, e como
vencer as tentações dos novos tempos. Ele teria que
aprender muitas coisas diferentes, e viajar amplamente,
para colecionar uma completa compreensão, de como
as coisas são, em várias partes do mundo, com seus
costumes e religiões variadas, a fim de obter um bom
conhecimento-geral, de assuntos mundanos. Então, se a
humanidade decidir que deseja mudar e sobreviver, ele
estará familiarizado com o mundo e seus problemas, e
será capaz de colocar as coisas em ordem, com a ajuda e
orientação do seu pai.
12:8 Jesus já disse, que, na Segunda Vinda de Cristo, ele
não seria capaz de fazer milagres, da maneira fácil, e
conceder os desejos das pessoas (João 16:22, 23, 26),
porque já seria tarde demais para isso, e que as pessoas
já conheceriam os seus milagres há 2000 anos, podendo
seguir seu exemplo. Eles deveriam agora, ter aprendido
a ser bons, e ter ido para casa, há muito tempo.
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12:9 Cristo teria que fazer tudo da maneira mais difícil,
só para provar para as pessoas, que, com bastante
fé, tudo pode ser feito, seguindo as ordens de Deus e
usando a “Força”, no território de Satanás. Será preciso
mostrar que um homem pode mover uma montanha
do mal, em qualquer lugar do mundo, sem no entanto,
ser capaz de andar sobre a água.
12:10 Antes que o Príncipe Michael pudesse começar seu
trabalho no mundo real, em seu novo corpo, com o
seu novo nome (Apocalipse 3:12), ele teria que atingir
os seus trinta e tantos anos de idade, e ele deveria ter
aprendido a controlar o animal humano, que estava
usando, bem como aprendido a superar e a resistir a
todos os diferentes tipos de tentação, e já ter recebido
um treinamento perfeito e secreto, como antes.
12:11 Jesus disse aos seus discípulos que ainda tinha muitas
coisas para lhes dizer, mas naquele momento eles não
poderiam suportá-las ou compreendê-las, porque, se
ele lhes contasse todas as coisas neste livro, eles teriam
pensado que ele era louco, como muitos já o fizeram.
Como você pode explicar naves espaciais, etc., para a
mentalidade simples de dois mil anos atrás? Seria preciso
considerar a mentalidade naqueles tempos. Como
entenderiam naves espaciais?, anjos?, outros planetas?,
almas?, viagens espaciais?, e escola reformatória para
outro planeta? Haverá pessoas, mesmo agora, depois de
2000 anos, que não acreditarão, apesar de terem visto as
naves tão brutas da própria Terra, etc.
12:12 Depois da primeira vinda, o caminho deveria ser
preparado para o segundo, de modo que quando Cristo
viesse novamente, as pessoas seriam capazes de acreditar
na verdade (Daniel 12:4).
12:13 Desde então, o mundo tem sido preparado e conhecido
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tecnologias, pouco a pouco, de modo que agora, a
humanidade sabe que há outros planetas, e que as
pessoas construíram suas próprias naves primitivas, que
são apenas brinquedos de crianças, assim como mísseisnucleares, em relação à tecnologia de casa. A tecnologia
neste planeta é pré-histórica, em comparação com a
tecnologia de Vênus. Você recebeu apenas o suficiente,
para prepará-lo para a verdade, e nada mais.
12:14 Pense sobre a tecnologia necessária para construir a
vida orgânica computadorizada (corpo humano), que se
auto-repara e auto-reproduz, e não em pedaços de fios
crus e transistores ou pedaços de metal e plástico, como
os computadores feitos pelo homem.
12:15 Guardem seus egos pessoais! Ninguém neste planeta
jamais inventou coisa alguma. Pessoas específicas
foram preparadas aos poucos, por Deus, e então, quando
elas estavam prontas, Ele lhes disse, por telepatia, “Do
Nada”, ou “só Deus sabe exatamente” de onde e como
essas idéias vieram.
12:16 O mundo recebeu tecnologias de comunicação, de muitas
e variadas formas, para tornar a publicação da Verdade de
Deus, rápida e fácil para todas as nações do mundo.
12:17 Satanás tem inflado os egos das pessoas, fazendo-os
acreditar que eles inventaram essas coisas, para obter
glória (Surata 96:4-8), e ele obviamente tem transmitido
todas essas más idéias, por telepatia.
12:18 A glória pertence, como sempre, a Deus. Deus é o
Poder, o Reino, e a glória, para sempre.
12:19 Quantos milhares de anos vocês todos levariam, para
aprender a impedir Satanás de enganá-los, usando seus
egos e arrogância contra vocês, para vigiá-los, e levá-los
a qualquer lugar que ele escolher?
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12:20 A Humildade e Fé são as únicas maneiras de
evitar que isso aconteça e, a partir delas, vem a verdade,
e “a Verdade libertará” (João 8:32 / Bíblia Rei dos reis,
João 8:23).
12:21 Jesus disse que viria e destruiria as religiões (Marcos
13:1-2), numa época em que ninguém pensava (ou
acreditava) que ele viria (Lucas 12:40), e que os tempos
seriam como os tempos de Noé (com a violência em
toda parte), e os tempos de Sodoma e Gomorra.
12:22 O mundo hoje é como naqueles tempos, onde todos
são motivados apenas por sexo e dinheiro. Satanás está
no controle outra vez, o que significa que a obra de Cristo
será muito mais difícil, porque será extremamente difícil,
nessas condições, encontrar pessoas para ajudá-lo. Ele terá
que lutar contra todos os incríveis desafios (Lucas 17:26).
12:23 Como o mal está no controle, de todas as várias seções
e níveis, de todos os tipos de sociedades; os corações das
pessoas se tornaram frios e rígidos, e elas não poderão
ser motivadas pelo amor (Mateus 24:12), mas apenas
por sexo e dinheiro. As pessoas não estarão dispostas a
ajudar o Cristo, como deveriam, até que ele declare quem
ele é, diga seu novo nome e, mesmo assim, ele só será
ajudado pelas pessoas que acreditarão nele, e que não
pensarão que ele é apenas mais um homem louco, com
um complexo de Jesus. Será ainda mais difícil para ele,
por todos os loucos, falsos cristos, que o antecederam,
(Mateus 24:23-27 e Marcos 13:5-6 e Lucas 17:23-24) e
os falsos profetas - ou seja, religiões-organizadas. Os
humildes, que são ricos em espírito, e que enxergam
além e que não foram decepcionados e enganados, por
religiões-organizadas, vão reconhecê-lo, aceitá-lo, amálo e pedir sua ajuda, bem como terão permissão para
ajudá-lo.
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12:24 Jesus disse que nos tempos de sua segunda vinda, seria
como os dias de Sodoma e Gomorra (Lucas 17:29-30),
com a homossexualidade; promiscuidade, perversão
e depravação por toda parte, e fora de controle (vejam
capítulo VI).
12:25 Ele disse que haveria famintos, pestes, problemas;
terremotos em diversos lugares, nações se levantando
contra nações, e reino contra reino, e, quando se visse
Jerusalém, cercada por exércitos, o tempo estaria
próximo (Lucas 21:20).
12:26 Aqueles que perseveram na obediência aos
mandamentos e estão fazendo a vontade de
Deus até o fim, e mantém a sua fé, irão sobreviver, e
nem um só cabelo da cabeça será tocado. Por causa
de sua paciência e perseverança, eles mesmos são os
donos das suas próprias almas, pois não venderam as
suas alma a Satanás, em troca dos tesouros e prazeres
terrestres (Lucas 21:18-19).
12:27 Ele diz no Apocalipse, que ninguém, em toda a
criação, EXCETO o Cordeiro, - Principe Michael/
Cristo - foi considerado digno de quebrar os selos
nos livros, e capaz de compreender e interpretá-los
(Apocalipse Capítulo 5 e Isaías 29:11 e Daniel 12:8-9 e
Daniel 10:21), porque EU e meu Pai somos UM só, em
todas as coisas.
12:28 Se alguém, depois de ter lido este livro, duvidar que
foi escrito por Deus e Príncipe Michael/Cristo, então
estará tão insano e preso nas mãos de Satanás, que não
haverá esperança para vocês (Surata 2:98).
12:29 Este livro não foi escrito após a morte de um Profeta,
pelos seus estudantes, ou por um prisioneiro iluminado;
foi escrito pelo filho primogênito de Deus e por Deus
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mesmo (Daniel 10:21). EU não sou um prisioneiro
aqui, EU vim aqui voluntariamente, para tentar ajudálos a todos, a sobreviverem, e para dar-lhes, uma
última chance.
12:30 Com este livro, o mistério de Deus já está completo, e
sua verdade publicada, e em breve, o Evangelho do Reino
será publicado em todas as nações (Marcos 13:10).
12:31 Se você acha que ninguém, além do Príncipe Michael,
exceto o meu próprio Pai, seria capaz, não só de quebrar
os selos nos livros, mas também ter um espírito forte e
coragem suficientes, para escrever e publicar esse livro,
atualmente, desafiando o mundo inteiro, e fazer a batalha
contra Satanás, no seu próprio território, com todos os 6
bilhões de seus anjos maléficos para ajudá-lo; então você
é LOUCO e está chamando Deus de mentiroso.
12:32 O mundo inteiro é louco, e é chegado o tempo para
que vocês todos aprendam a ser sensatos, ou morrerem,
em breve, e eu quero dizer MUITO EM BREVE.
12:33 Não deveria ser muita surpresa, para aqueles que
podem ver como a humanidade é louca, descobrir
que este planeta é uma prisão, para os criminalmenteinsanos. Alguns de vocês são menos loucos do que
outros, mas, infelizmente, os mais insanos, é que
pensam ser os mais sensatos (sintomas clássicos
de insanidade), são aqueles que estão arruinando as
coisas, para todos os outros, conduzindo o mundo para
Satanás, ele próprio, criminalmente insano. Satanás está
governando o mundo, exatamente agora, através dessas
pessoas que estão nos governos humanos e organizações
religiosas (Efésios 6:11-12).
12:34 Este planeta está sendo conduzido pela lógica de
Satanás, que é na verdade, ilógica, porque ele é louco.
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12:35 Se a lógica deste mundo fosse lógica, então o mundo
estaria ficando cada vez melhor, mas todos nós podemos
ver que ele está piorando rapidamente.
12:36 No entanto, a arrogância estúpida do homem não lhe
permite admitir, que seus métodos e sua lógica não
funcionam, bem como não permitem que se volte e
assuma a lógica saudável e real de Deus.
12:37 A humanidade é louca. Se lhe perguntarem, a maioria
irá concordar com essa afirmação. Mas diria, que os
outros é que são loucos, e você está são. É sempre a outra
pessoa – NUNCA é você!
12:38 Você sabe, que, se não mantiver os
mandamentos, e nem fizer a vontade de Deus,
e aprender a ser bom, você será executado. Se você não
soubesse, mas você agora sabe.
12:39 Você está guardando os mandamentos, e
FAZENDO a vontade de Deus, de modo que você possa
sobreviver? Se você não estiver fazendo isso, não acha
que é uma loucura?
12:40 Não é uma loucura trocar a imortalidade, por
posses, que você nunca poderá manter para sempre?
12:41 Você não pode aprender a ser mentalmente saudável,
indo a psiquiatras humanos, porque eles também são
loucos (pelos padrões de Deus), e também trabalham
com a lógica de Satanás. Realmente não sei o que eles
estão fazendo.
12:42 A única pessoa, que pode ensinar lógica real a
você, a fim de ser REALMENTE saudável (realmente
saudável - pelos padrões de Deus, e não pelos padrões
humanos e loucos [de Satanás]), é o próprio Deus,
se você fizer a Sua vontade e aprender, a partir Dele,
diretamente, 24 horas por dia; 7 dias por semana,
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52 semanas por ano, ano após ano.
12:43 Você não pode conseguir nada, falando com Ele por
10 minutos, ou até mesmo uma hora por dia, porque, se
você falar com ele por apenas Uma hora por dia, você
estará falando com Satanás durante todas as outras 23
horas dor dia, e fazendo-lhe a vontade, que o levará
diretamente ao “FOGO”.
12:44 Por favor, não me obrigue a ter que executar a sua
SENTENÇA DE MORTE, e levá-lo, no Último-Dia, depois
de tudo que meu pai e eu fizemos por vocês, durante todos
estes milhares de anos. Eu não quero ter que executar,
nenhum de vocês mesmos, mas não se deixem enganar,
pensando que eu não vou. Meu pai deu-lhes todo tempo
para se arrependerem, e prometeu destruir todos
aqueles que não se arrependessem. ELE sempre cumpre
suas promessas, assim como EU faço também.
12:45 Eu vim aqui para tentar ajudá-lo a sobreviver, e eu
perguntei a meu Pai, há um ano, que me permitisse
tentar salvar a todos e a cada um de vocês, e espero,
com toda minha alma, que você me deixe realizar isso.
Se você não acreditar em mim, e me deixar, então terá
exercido o seu Livre-arbítrio, que é um direito seu, e
terá optado pela sua execução.
12:46 Para o resto de vocês é melhor fazer um novo
começo, hoje. Eu posso ajudá-los a todos, se vocês me
deixarem. E mesmo que eu consiga salvar apenas uma
alma; minha missão, e todas as coisas desagradáveis a
que tenho sido submetido e tive de sofrer em suas mãos,
terão valido a pena.
12:47 Aqueles de vocês, que estiverem em níveis-espirituais
mais elevados, parem de desperdiçar e abusar de sua
inteligência superior, para roubar dinheiro das
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pessoas nos níveis mais baixos, usando suas próprias leis
humanas (fabricadas), para mantê-lo fora das prisões
humanas. Ao invés disso, use sua inteligência, para
enfrentar e passar em seus testes mais difíceis.
12:48 Comecem dando um bom exemplo, com ações, e não
apenas palavras, e mostrem aos outros O Caminho, e a
bondade que você já é capaz de fazer.
12:49 Sejam gratos pela sensibilidade que é sempre maior, quanto
mais profunda for sua consciência. Isso não é maldição,
como pode parecer, antes, é uma benção disfarçada. Use-a
como vantagem espiritual, em seus testes.
12:50 Quanto mais sensível você for, maior é a dor que você
sentirá, na auto-crucificação (ego), e maiores serão os
pontos que você pode ganhar. Quando você sentir mais
dor, isso deve lhe servir de incentivo, para se livrar do
“Eu”, pois a dor está vinculada diretamente ao “Eu”.
Quando o “Eu” se extingue, a dor vai com ele. Depois
de ter destruído o “Eu”, a sua maior sensibilidade, vai
lhe trazer mais alegria espiritual, em vez da dor da
crucificação de si mesmo.
12:51 A insensibilidade de pessoas em níveis espirituais
mais baixos, protege-os da dor, até que eles estejam
prontos para algo mais difícil. Assim, eles não ficam
desencorajados, ou assustados.
12:52 Pense na profunda dor que Jesus teve que passar, na
cruz, com sua extrema sensibilidade.
12:53 Quanto mais alto você subir, mais difícil se torna a
jornada, e conseqüentemente, mais pontos você pode e
merece ganhar. Seja grato, quando receber um teste
difícil, pois terá a chance de ganhar uma recompensa
maior. Encontre as escadas para o céu e escale-as, tendo,
no entanto muito cuidado com as cobras (serpentes/
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Satanás) e seus fracassos. “Cobras e Escadas” o jogo (para
crianças) é outra dica, que Deus enviou para você, em
sua infância.
12:54 Há indícios por toda parte, no jogo da vida, mas
você tem que abrir o seu olhos- espirituais, para poder
vê-los, encontrá-los, e para ser capaz de reconhecê-los,
como pistas. Só para lhe dar um ponto de partida, vou
dar-lhe alguns exemplos: Superman - imortal, indestrutível, pode voar, não posso
dizer mentiras; olhos como fogos (Apocalipse 19:12).
Cobras e Escadas - jogo infantil: as escadas que
conduzem ao céu são inescrutáveis, e as serpentes
devem ser evitadas, a todo o custo, porque elas o
trazem rapidamente de volta para baixo, para a Terra.
SE - Rudyard Kipling (Ver anexo)
Desiderata - Max Ehrmann (Ver Anexo)
Música - “Sonho Impossível” - Darian Joe. (Ver anexo)
Livro - “O Retrato de Dorian Gray.” - Oscar Wilde.
Filme - “O terremoto de São Francisco.” - Sodoma e
Gomorra.
Jornada nas Estrelas - Spock - meio homem - usa lógica
(espiritual) e não emoção animal-humana, e ele têm
perfeito controle sobre sua metade humana e suas
emoções. O episódio, intitulado: “O Inimigo Interno”.
Filmes - “Guerra nas Estrelas” - George Lucas - Como
aprender a tornar-se um Cavaleiro Jedi, e aprender
a controlar mais o “Eu humano”, de modo que você
possa usar a “Força”, para superar o mal.
12:55 Há milhares de referências a estrelas, e estrelas da
sorte; etc., etc. Você está rodeado por pistas!
12:56 Em vez de brincar com os jogos idiotas criados pelo
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homem, que são uma perda de tempo, porque não você
gasta o seu tempo, de forma rentável, jogando o
jogo de Deus de Vida e de Morte.
12:57 Se as pessoas investissem em sua saúde-espiritual,
exercitando e ampliando sua “força de
vontade-espiritual”, tanto quanto investem em sua saúde
física, com exercícios e musculação, e comendo os
alimentos certos, eles realmente chegariam a algum
lugar. Se você tem um espírito saudável, ele mantém
automaticamente um corpo saudável, sem ter que fazer
qualquer outra coisa. Um bom espírito saudável, que vai
viver para sempre, é muito mais importante, do que
um corpo musculoso, saudável e “descartável”.
12:58 Aqueles de vocês, que quebram os mandamentos,
mesmo em seus pensamentos, e acreditam que tenham se
safado, apenas porque ninguém (que vocês possam ver),
tenha visto você, e nenhum ser+humano o pegou, vocês
estão apenas enganando a si mesmos. Deus vê e sabe tudo o
que você faz e pensa, (Jó 42:2 e Surata 2:77), incluindo agora.
12:59 Aqueles de vocês, que estão enganando o seu parceiro (ao
cometerem adultério), estão realmente se enganando, pois,
mesmo que o seu parceiro não saiba, Deus sabe.
12:60 Não pense que isso não é tão grave quanto matar ou
roubar, que não importa, porque aos olhos de Deus, é
tão importante quanto qualquer outro delito. VOCÊ
DEU SUA PALAVRA DE HONRA, tendo Deus como
testemunha, e você está quebrando sua palavra de
honra, vendendo sua alma para Satanás. Você também
está provando, para Deus, que não é confiável, e que
não tem honra. Então, como você pode esperar que Ele
o deixe viver, e voltar para casa? Ao quebrar um dos
mandamentos, você é culpado de quebrar todos
eles, pois significa que você ainda está fazendo a vontade
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de Satanás, e não a de Deus.
12:61 Os muçulmanos consideram o “chamado” mundo cristão
decadente e mal, e eles estão corretos, embora eles próprios
estejam longe de ser bons, com sua arrogância e fanatismo
religioso, que lhes permite serem manipulados, muito
facilmente, por Satanás, quando cometem assassinatos e
pensam estar fazendo isso em nome de Deus (João 16:2).
12:62 No entanto, pelo menos eles não tiveram a
audácia, de fabricarem as suas próprias leis, que
são conflitantes e totalmente opostas às leis
de Deus, como o mundo ocidental tem feito. Satanás
tem realmente feito sucesso no Ocidente, onde
as pessoas não só tiveram a audácia de criar suas
próprias leis, mas tiveram a audácia SUPREMA,
de torná-las leis, para dizer que, “ignorância das suas
leis (leis injustas estúpidas do próprio homem,) não
é desculpa”. Só que eles pensam que têm o direito,
não só de fazer as suas próprias leis, como também de
dizer que, se alguém quebrar suas (ilegais) leis, sem
saber, será culpado de um crime? Como você pode ser
culpado de violar uma lei, que é em si ilegal? Quando
eles conseguiram a permissão de Deus para fazer valer as
suas próprias leis? Que incrível arrogância e estupidez!
12:63 Há uma grande diferença entre a ignorância das leis
do homem, e a ignorância das Leis de Deus, porque é
impossível ignorar as leis de Deus. Deus fala a
cada alma, o que é certo e o que é errado, telepaticamente,
antes de fazerem qualquer coisa errada. Quem te
avisa sobre as leis ilegais criadas pelo homem? Por que
vocês todos permitem essa injustiça?
12:64 A maioria, que são eunucos-invertebrados, e que
resmungam (gritam e reclamam por coisas pequenas),
e que engolem sapos (não dizem nada sobre as coisas
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grandes - Mateus 23:24), fizeram exatamente isso, e
calmamente aceitaram esta brutal-injustiça, permitindo
que a sociedade “civilizada (?)”, tire os seus direitos,
dados por Deus.
12:65 Ao longo da história, Satanás tem “usado” as mulheres,
assim como ele fez no Jardim do Éden, para fazerem o mal e
conduzirem os eunucos, nos governos ocidentais (Mateus
19:12 - segundo tipo de eunuco), a fim de mudarem as
leis de Deus, dando igualdade às mulheres, sendo que a
maioria delas não são realmente mulheres. Não há
nada de feminino nelas. Elas estão tentando ser homens,
nos corpos das mulheres, sem terem merecido seu
direito de serem homens.
12:66 Então, uma vez que as mulheres se infiltraram entre
os homens no poder, ganhando o direito de opinar e
sugerir na execução das coisas, Satanás as tem usado
para mudar mais leis. Isso provocou a desintegração da
família, que sempre foi o alicerce de uma boa sociedade.
Como elas não possuem moral e tampouco um “código
de honra”, elas fizeram uma brincadeira doentia com a
instituição do casamento, e estão usando o sexo para
tentar dominar o mundo (para Satanás).
12:67 O próximo passo foi permitir eunucos e homossexuais
no governo, para tornar legal a homossexualidade.
Com isso, veio a libertação gay, que, combinada com
a liberação das mulheres, e castração generalizada dos
homens, provocou uma total e completa inversão na
ordem estabelecida por Deus. O mundo, agora, em
vez de aprender a ser bom, e avançar para ser como
Jesus, com as mulheres aprendendo a serem mulheres
perfeitas, para que possam eventualmente ganhar seu
direito de se tornarem homens, estão regredindo,
com a castração (metaforicamente) dos homens
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(Deuteronômio 23:1), e sua própria castração. Os
homens, também estão regredindo e voltando a
ser mulheres.
12:68 O mundo ocidental não só abriu a Caixa de
Pandora; arrancando totalmente a sua tampa, como está
regredindo aceleradamente a cada segundo.
12:69 O mundo, tal como nos tempos de Noé e de Sodoma e
Gomorra, está rumando para sua própria destruição, no
Último-Dia, só que, desta vez, não haverá mais
SEGUNDA chance. Você já teve milhares de anos, e os
milhões de chances de acertar, e você ainda está aqui.
12:70 No Último-Dia, as mulheres liberais, os homossexuais,
e quem ensina a religião-organizada, todos estarão no
perigo maior, e serão os primeiros a entrarem no “FOGO”.
12:71 Os muçulmanos estão longe de serem perfeitos e, por
causa da sua arrogância religiosa, se recusaram a aceitar
que o Torá, e o Novo Testamento, devem ser usados e
lidos como uma introdução. Recusaram-se também a
ler os primeiros dois-terços do livro de Deus, seguido do
Alcorão, que é o último-terço do Livro de Deus. Por causa
disso, estão correndo em círculos, rumo ao “FOGO”.
12:72 Eles se ressentem muito da influência do Ocidente
sobre suas mulheres, e da desordem e do mal que provoca.
12:73 Mesmo que eles não saibam ou compreendam as razões,
eles aceitam que Deus sabe mais, e procuram manter Suas
leis, ao invés de ter a audácia de mudá-las e revertê-las.
12:74 A mudança das Leis de Deus, bem como a perversão de
Seus Planos e Sua Vontade, trouxe, sua própria punição,
com o desmoronamento da disciplina, do respeito e da
ordem.
12:75 A divulgação ampla e pública da nudez feminina,
seu exibicionismo, trouxe à tona os instintos animais
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em alguns homens, aumentando o número de estupros
e casos de pedofilia. As mulheres estão colhendo as
conseqüências da semeadura. Infelizmente, crianças
inocentes estão sofrendo também.
12:76 O aumento dos casos de pedofilia deve-se ao fato de
que as menininhas são as únicas realmente femininas, em
contraste com as másculas mulheres liberais. E a situação
se agrava cada vez mais, pois as meninas também são
afetadas pela libertação, já em tenra idade, tornando-se
vítimas muito jovens dos estupradores. Na mentalidade
do estuprador atormentado (por Satanás), ele também
deseja re-afirmar para si mesmo, sua masculinidade
perdida, embora seja só temporariamente, pois até
mesmo a mais firme “mulher liberada” perde a sua
masculinidade, em uma situação de estupro, tornandose temerosa e submissa, e, portanto, mais feminina, na
luta pelo poder mental retorcida.
12:77 Mulheres têm trazido apenas desertos sobre si mesmas
- a Justiça Divina - Carma - causa e efeito. Quando se
recusam a obedecer a Deus, atraem apenas o mal
sobre si mesmas (Honi soit qui mal y pense).
12:78 A legalização da homossexualidade tem, naturalmente,
provocado um aumento do abuso sexual de meninos.
12:79 Juntamente com todas essas emasculações do homem,
e o efeito da mulher sobre as coisas, permitindo-se serem
usadas inadvertidamente, por Satanás, para
obter a mudança das leis de Deus, em muitos países, a
pena capital e a corporal foram abolidas, trazendo uma
perversão ainda maior dos planos de Deus.
12:80 Os corpos foram criados por Deus, com a finalidade de
punir e disciplinar as almas, mas as pessoas inverteram
essa ordem, pela supressão da punição do corpo, e pela
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adoção do padrão de Satanás - dinheiro.
12:81 Multas não são impedimento ou punição, a um ladrão,
porque o dinheiro não tem nenhum valor real para ele, é
“vem fácil, vai fácil”, e ele apenas vai e rouba um pouco mais.
12:82 Cortar-lhe a mão, em sua segunda infração, não
apenas é uma punição melhor, mas também um método
de dissuasão muito eficaz, pois prevenir é sempre
melhor que remediar (Mateus 5:30).
12:83 A ilógica estúpida do homem, diz que a “punição deve
ser na mesma medida do crime.”
12:84 A punição deve impedir o crime, e diminuir a punição
realmente INCENTIVA o crime.
12:85 Se uma pessoa, normalmente honesta, é tentada a
roubar e sabe que pode obter liberdade condicional,
multa ou prisão; é muito provável que venha a roubar.
Já a possibilidade de perder a mão, a fará pensar duas
vezes, antes de cometer o crime. (Mateus 5:28-32 e
18:8-9 e Marcos 9:43-45). Assim, a diminuição da
pena, realmente incentiva essa pessoa a se tornar um
ladrão, além de ajudá-la a se transformar de honesta
em criminosa. Uma vez na prisão, entre os criminosos,
realmente vai aprender a tornar-se um criminosoendurecido, como os demais, especialmente se for
jovem e impressionável.
12:86 O mesmo se aplica à pena de morte. A dissuasão é a
Única resposta, utilizando o padrão de Deus, e não
o padrão tolo dos homens. Com a pena de morte, a
alma, que perdeu o controle e foi assassinada, é enviada
de volta para o plano astral, e o castigo de Deus, é dar-lhe
um novo começo. A pena de prisão não é impedimento
REAL, para o crime, além de um desperdício de tempo,
e um esgotamento terrível na sociedade, com as prisões
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cheias e transbordantes, custando bilhões para operar.
(Impostos pesados).
12:87 As prisões não são instrumentos de dissuasão, antes
se parecem mais a campos de férias gratuitos (sem
pagar), com direitos conjugais (visita íntima), televisores
a cores, refeições gratuitas e lavanderia. É quase melhor
do que ter que trabalhar para viver, em alguns casos.
Quanto mais confortáveis se tornam as prisões, menos
dissuasão há, e mais se incentiva as pessoas a se tornarem
criminosas.
12:88 O sistema prisional é muito injusto, pois acaba
punindo também as vítimas e os inocentes, e não apenas
aos criminosos culpados; devido ao fato de que as vítimas
têm de pagar pesados impostos, para construir e manter
estabelecimentos prisionais, para manter as pessoas que
os agrediram. Adicionando insulto à injúria. Esses
impostos seriam mais bem utilizados para compensar as
vítimas, ao invés de mimar os criminosos.
De todos os ângulos,
o sistema-penitenciário é errado.
12:89 Nas escolas, foi abolida a punição corporal, que era usada
para o aprendizado e manutenção da disciplina, para as
crianças cujos pais não se importavam, ou para as crianças
que haviam perdido seu pai, fazendo aumentar de maneira
extraordinária, os casos de indisciplina e desrespeito.
12:90 Disciplina nas escolas era o único aprendizado
que algumas crianças recebiam. Agora as crianças
estão crescendo totalmente incontroláveis, tornando-se
criminosas e bandidas, o que gera também o desemprego,
em muitos casos. (2 Esdras 5:8). Uma punição corporal,
sensata e justa, nas escolas, nunca fez mal a ninguém.
12:91 Todas estas coisas foram produzidas, por influência
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equivocada das mulheres, a quem foi permitido exercer
certa autoridade, por causa da liberação feminina, e a luta
pela “igualdade” (Enoch 96:12-14 e Jó 2:10 e Isaías 3:12)
(1 Timóteo 2:11-14).
12:92 A polícia e os tribunais também tiveram uma péssima
e negativa influência sobre a sociedade, tornando ilegal
e difícil, o exercício dos direitos humanos dados por
Deus, para que pudessem se defender e usar seu Livrearbítrio, e combater, por si próprias o crime e a injustiça,
como Deus desejaria que fosse. A pessoa no local, tem
melhores chances de lutar contra o mal, como e quando
isso acontece.
12:93 Para uma polícia funcionar corretamente, precisa ter
a cooperação do público, ao qual, supostamente, está
servindo. Seu trabalho é proteger, ajudar e servir o
povo de sua comunidade.
12:94 Satanás, usando seu instrumento - o dinheiro - tem
feito a polícia afastar-se do público, através de leis
criadas para punir as pessoas que não estão fazendo
nada de errado, multando-os. As polícias, então, passam
a maior parte do seu tempo, correndo de lá pra cá, nas
viaturas caras, compradas com o dinheiro público;
chateando e irritando o público cumpridor da lei, a
quem, supostamente, deveria servir. Essa tática
aumenta o ganho financeiro da policia, e promove os
agentes envolvidos. Irritar os cidadãos cumpridores
da lei (Leis de Deus), e roubar seu dinheiro sob falsos
pretextos, é muito mais fácil, e muito menos perigoso do
que apanhar os verdadeiros criminosos. Além dos
ganhos mais fáceis também.
12:95 Isto cria um grande abismo entre o público
cumpridor da lei, e a polícia (política de aplicação da
lei), que não pode operar sem a ajuda pública, criando
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ainda uma situação cada vez pior, de “nós e eles”, que
eventualmente leva a um estado policial, e uma atitude
da polícia, que diz: um cidadão que não seja um policial,
é automaticamente um criminoso, ou um criminoso em
potencial, ao invés de serem considerados e tratados, de
fato, como seus empregadores.
12:96 O diabo pode realmente jogar com egos, e
arrogância. A polícia deve ser amigável, útil e
humilde. Eis porque eles supostamente queriam ser
funcionários-públicos, na primeira instância.
12:97 Infelizmente, a maioria dos melhores policiais,
eventualmente se demite da força policial (aplicadores
da lei humano-política-governamental), porque eles não
concordam com as atitudes e métodos da polícia, pois
ingressaram na força policial para ajudar as pessoas,
e não persegui-las. O resultado mais triste, é que,
abandonando seus cargos, ao invés de lutar para mudar
as atitudes dos colegas, eles estão apenas ajudando a
piorar a situação.
12:98 Nenhum criminoso está realmente com medo da
polícia humana, que não pode estar em todos os lugares
ao mesmo tempo, ou no local. A polícia também não
têm a ajuda dos cidadãos, porque ela mesma tratou de
aliená-los. Se os criminosos tivessem medo da polícia,
eles não seriam criminosos.
12:99 Armas foram originalmente inventadas para a caça
de alimentação, para proteção contra animais selvagens,
e também para autodefesa contra agressões, pois uma
pessoa pequena ou velha, não poderia se defender contra
um forte agressor. Armas são um equalizador.
12:100 Ninguém tem o direito de lhe tirar os direitos que
Deus lhe deu, um dos quais é o seu direito de autodefesa
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contra o mal, e agressão (real e não imaginária), a
menos que possa substituí-lo por algo melhor.
12:101 A polícia, por causa de sua própria covardia, tornou
ilegal a posse de uma arma para que você pudesse se
defender, mas não lhe deu nada em troca, porque não
pode estar com você, o tempo todo. Eles estão tão
ocupados perseguindo pessoas honestas, por dinheiro,
que não têm tempo para proteger o público e nem para
pegar os verdadeiros criminosos.
12:102 Prevenir é sempre melhor que remediar, e um jovem
bandido pensaria duas vezes antes de atacar uma pessoa
idosa, se soubesse que essa pessoa poderia ter uma arma,
e matá-lo, legalmente, em conformidade com as
leis de Deus (Êxodo 22:2).
12:103 Numa situação perfeita, em sociedade, se você fosse
desarmar alguém, você deveria desarmar os criminosos,
não é? Então, o que o homem faz, com sua ilógica
estúpida? Ele decide desarmar o público obediente, que
não é um perigo para ninguém, e deixando criminosos
violentos com armas e, em seguida, para tornar a situação
ainda pior, ele acaba com outro método de dissuasão
para criminosos - “A pena de morte”.
12:104 O público inofensivo, cumpridor da lei, então, é
deixado, totalmente indefesos, contra criminosos armados
e violentos, enquanto a polícia está ocupada roubando
dinheiro de motoristas, sob as ilegais leis humanas.
Você acha que faz sentido? – É totalmente insano!!!
12:105 Se você votou para esses lunáticos, e as suas loucas e
ilegais leis (políticas de governo humana: executadas pela
polícia), agora você está sofrendo toda essa violência e a
criminalidade - a Justiça Divina (Isaías 3:12-15).
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12:106 Agora é ilegal defender a si mesmo, a sua família, ou
aos fracos, e, do jeito que está indo, em breve será ilegal
ser homem.
12:107 A polícia diz que, “Nós não podemos ter o público
tomando a lei (a sua lei) em suas próprias mãos”. A Lei
pertence ao público e não à polícia e nunca deveria
ter sido tirada das mãos do público.
12:108 O trabalho da polícia é garantir que o público, na
execução das suas leis, não se exceda nem quebre as
próprias leis, além de ajudar o público, tanto na investigação
dos crimes como na manutenção da lei e da ordem.
12:109 Infelizmente, eles não agem mais como funcionários
públicos, mas como ladrões humanos licenciados pelo
governo, com uma lei só para eles mesmos. Ao invés da
população dizer à polícia o que fazer, é a polícia quem agora
“Dita” para o público, o que fazer. A polícia (aplicadores
da política, não aplicadores da Lei) tornou-se um grande
cassetete, que os ricos usam para bater nos pobres.
12:110 Vocês todos têm uma voz e um voto, e podem mudar
as leis, em seu benefício, e não em benefício dos
criminosos. As leis ilegais e injustas dos homens punem
os inocentes, enquanto que as Leis de Deus punem os
culpados. Precedentes legais (júris prudência) devem
ser abolidos, e todos os casos devem ser ouvidos pelos
seus próprios méritos, com outros casos usados apenas
como um guia (se for necessário), não como uma regra
pré-definida, de modo que a justiça será feita, ao
invés de injustiça em nome de precedentes (Amós 5:7,
10, 24 e 6:12 e Habacuque 1:4).
12:111 Alguns tribunais estão falando mesmo de abolir o
juramento diante de Deus, na Bíblia, para dizer a verdade.
Nenhum criminoso tem medo de tribunais, e dos
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homens que se auto-intitulam de homens arrogantes: os
criminosos só riem deles. O medo da justiça e punição
de Deus, pode ser a única dissuasão real. (Amós 6: 1213). As leis humanas incentivam as pessoas a se tornarem
criminosas, como também incentivam o público
a tornar-se totalmente irresponsável,
levando as pessoas a pensarem que elas podem fazer
o que gostam, acreditando que podem escapar ilesas,
desde que nenhum policial humano as pegue. As Leis
de Deus, Estatutos e Julgamentos, em completo
contraste, punem só os culpados, tornando as pessoas
cientes de que são responsáveis, não só por seus atos,
mas também por suas palavras e pensamentos, e,
assim elas ficarão cada vez mais responsáveis.
12:112 Quando é que toda esta loucura vai parar? Quando
você vai parar de ser tão estúpido e arrogante, pensando que
você sabe mais do que Deus, e começar a viver de acordo com
Suas regras, e não suas próprias (de Satanás realmente) leis
auto-destrutivas?
12:113 Você e todos têm que lutar contra o mal e Satanás,
pois esta é a única maneira de ir para casa, e para
tornar o mundo um lugar melhor para se viver.
12:114 Venham idosos e mostrem seu exemplo para a
juventude! Ensine-lhes melhores maneiras, moral e
respeito, leia Eclesiastes e Provérbios. Façam que as leis
humanas mudem de volta às leis de Deus. Não tenham
medo da morte humana. Se o corpo morre no serviço de
Deus, você vai para casa ou ganha um corpo novinho em
folha, um corpo jovem e saudável. O que você tem a
perder? - Só a sua alma, se você não obedecer. Vocês todos
dizem: “Eu desejaria ser jovem outra vez.” Você pode ser.
Entregue-se! Encontre um pouco de fé, e entregue-se. Por
que sofrer de velhice?
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12:115 Não deixe Satanás enganá-lo, fazendo-o pensar que,
porque você está velho, não precisa se preocupar, pois só
tem um curto período de tempo restante; e assim, demitirse, desistindo de tudo, e acomodando-se; até que seu corpo
morra, pensando que ao morrer nada mais é problema seu.
Essa é uma atitude muito egoísta (o que acontece com os
seus netos?) e nunca vai te retirar desse mal e violento
planeta prisão.
12:116 Vocês estão apenas se enganando, porque você terá
que voltar ao mundo mais uma vez, que agora se tornou
ainda pior, porque você não fez nada para torná-lo
melhor. Por isso o mundo tem se tornado cada vez pior.
Você NÃO pode enganar a Deus,
você está apenas se enganando.
12:117 A “sociedade civilizada (?)” ocidental, com sua
arrogância coletiva; acreditando que sabe como governar
o mundo, melhor do que Deus faz, e afastando-se do
temor a Deus, para tentar fazer os homens temerem
as suas leis humanas bobas da própria sociedade;
tem envenenado a si PRÓPRIA e está morrendo
rapidamente.
12:118 O ÚNICO antídoto será aprender a HUMILDADE
e acreditar no poder do amor de Deus, e assim
REEMPOSSÁ-LO (Deus) como o governante do
mundo. Todas as leis humanas devem ser eliminadas
para que as leis de Deus passem a ser usadas (Mateus
5:17-18 e Malaquias 4:4).
12:119 Isso pode ser feito de forma muito fácil, porque essas
leis são inconstitucionais, e totalmente conflituosas
com a Bíblia (sobre a qual você jura), com o Alcorão,
e com a Justiça Divina, sob a qual o sistema jurídico é
supostamente baseado. Sendo inconstitucionais,
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poderão ser facilmente apagadas dos livros e estatutos.
12:120 A Sociedade, com sua falta de fé na sabedoria de
Deus e em Suas Promessas, fez suas próprias normas
morais continuamente diminuídas, e suas próprias
leis estúpidas, no lugar de JUSTIÇA verdadeira, não
poderá, sobreviver. Hoje, o que se tem são milhares de
leis, mas não há justiça.
12:121 Quanto mais as coisas terão que piorar, para que
vocês possam enxergar a sua própria insanidade?
12:122 A polícia, os médicos e os políticos, precisam parar
de brincar de ser Deus, lotando, a ponto de estourar, as
prisões e hospitais, numa situação que se agrava cada
vez mais, devido à sua total incompetência, arrogância
e sua recusa, em admitir os erros cometidos, que os
levam na direção errada.
12:123 Aprendam a HUMILDADE, admitam seus erros e,
voltem atrás, antes que seja tarde demais!
Vocês não podem ver o que vocês estão
fazendo para vocês mesmos?
12:124 Ninguém é mais cego, do que aquele que não quer
ver, porque eles estão cegos pela sua própria arrogância
(Isaías 42:19).
••• • •••
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CAPÍTULO XIII
Azar para alguns (maioria?)
“Se existe um Deus, por que ele não coloca o mundo
em ordem? Por que Ele permite que todo este mal
continue?”

13:1 A resposta curta, e os motivos para isso, já foram dados a
vocês, no capítulo II, ou seja, de que todos estão autorizados
a exercer o seu “livre-arbítrio”.
13:2 A explicação mais longa é a de que Deus criou o belo
Jardim do Éden, e disse-lhes para fazerem o que Ele os
aconselhou a fazer.
13:3 Vocês têm feito o mundo do jeito que está agora,
ignorando a Deus, e ouvindo a Satanás, quando Deus
sempre lhes disse, a cada um de vocês, o que vocês
estavam fazendo de errado, usando sua boa voz, dentro de
sua cabeça (consciência).
13:4 Vocês têm transformado o mundo numa grande bagunça,
e vocês devem endireitá-lo novamente, antes do último
dia, para mostrar a Deus que vocês estão arrependidos.
13:5 Por que vocês são tão preguiçosos, exceto quando se trata
de ganhar dinheiro? Por que vocês não levantam suas
traseiras gordas, e fazem algo, ao invés de sentar-se e ficar
resmungando, esperando que Deus ou mais alguém faça
isso para você?
13:6 Nós temos permitido que a humanidade chegue neste
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ponto, para possibilitar que vocês vejam sua própria
insanidade, percebendo a bagunça terrível que vocês
fizeram deste mundo, exatamente como previmos que
vocês fariam, por ignorarem os nossos conselhos e
seguirem os conselhos de Satanás.
13:7 Isso tem sido feito, para provar a vocês, que nem vocês,
nem Satanás, estão aptos a gerenciarem o mundo, muito
menos todo o Universo. Quem sabe vocês, agora, terão
consciência e farão o que os aconselhamos a fazer,
ao invés de obedecerem a Satanás conforme vocês têm
feito durante os últimos mil anos. Vejam isso como um
exemplo controlado, do que o reinado de Satanás teria
feito com o Universo, caso ele tivesse vencido a guerra,
como vocês lutaram para que ele ganhasse.
13:8 Satanás é total e criminosamente insano, e não há
absolutamente nenhuma profundidade de depravação,
crueldade e egoísmo,que ele deixará de fazer, ou ao menos
tentar fazer, caso você permita a ele, que faça. É por
isso que dissemos a vocês, que ele é o seu pior inimigo.
13:9 Você agora tem uma excelente oportunidade para
recomeçar, tendo aprendido, esperamos, com todos
os erros dos últimos poucos mil anos.
13:10 SE cada um de vocês fizesse o que Deus lhe diz , e
defendesse o que é certo, então não haveria nada de
errado, e em questão de dias, o mundo seria um lugar
bom para se viver, e você ganharia os benefícios,
porque você tem que viver nele, não Deus. Deus quer,
e sempre quis, ajudá-los, mas vocês não O ouvem.
13:11 Resta-lhes muito pouco tempo para endireitar o
mundo, mas se todos vocês não mudarem, então,
muito em breve, Deus e EU (na forma de espírito, como
meu verdadeiro EU - Michael - O Arco-anjo) vamos
214

ou enfrentar o Fogo

endireitar as coisas, à nossa maneira, com a destruição
de todas as almas más.
A escolha, como sempre, é sua!
13:12 Faça um novo começo, agora, e nunca se
entregue. Se você desistir você vai morrer. É simples
assim, e é CERTO. Não se preocupe com o que os
outros estão fazendo, você é responsável pela sua
alma, não pelas deles.
13:13 EU os ajudarei alegremente, mas peço que me deixem
a ajudá-los, da mesma maneira que vocês virão me
ajudar e ajudar-se mutuamente, restabelecendo a
ordem no mundo.
13:14 O primeiro passo é a FÉ, e o segundo é conversar
seriamente com Deus, pedindo o seu perdão e a Sua
ajuda, e seguindo as orientações Dele, sobre o que você
deve fazer.
13:15 Assim como eu disse, há 2000 anos, eu vou dizer de
novo, porque Deus nunca muda, “Aqueles de vocês que
acompanham meus ensinamentos, saberão se falo a
verdade de Deus, ou se fui eu que as inventei (João 7:17)”.
13:16 Eu lhe dou a minha garantia pessoal de que, se você
der a meu Pai 100% de FÉ, ele provará, a cada um
de vocês, que ele é VERDADEIRO!
13:17 Uma vez que Ele prove a vocês, todas as coisas, vocês
devem sempre permanecer humildes sobre isso, e
ajudar os outros a encontrarem-no, também. A pior
arrogância é a religiosa, pois afasta as pessoas de Deus,
ao invés de aproximá-las Dele (Mateus 23:13 e 7:1-5).
13:18 Cuidado com a sua própria arrogância, ou autoconfiança, porque a arrogância religiosa, ou falsa autointegridade, facilita para Satanás, usá-los e enganá-los.
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Cuidado com o “EU”, e o inimigo INTERNO!
13:19 Não deixem Satanás impedi-los de fazerem o bem,
com a sua voz maldosa (a mesma que vocês pensam,
equivocadamente, que é a sua imaginação - ou “Caverna da
vossa mente” - e que resmunga para você, tentando minar
a sua resistência), dizendo que, “Vai custar-lhe mais do que
vale” (em dinheiro). Quanto vale a sua alma “imortal”?
13:20 Não perca a sua vida,em troca do dinheiro que você
não pode guardar. Não tenha medo de que Satanás
possa assustá-lo, porque você está fazendo a Vontade
de Deus. Se você acredita 100% que Deus irá protegê-lo,
então Ninguém poderá ferir a sua alma. “Honi soit
qui mal y pense” - “O mal existe para quem pensa que
ele existe”, ou para quem acha que vai ser atingido por
ele. Quando vocês tiverem 100% de fé em Deus “como as
criancinhas” e na Sua proteção, e tiver certeza de que Ele
o está segurando na palma da sua mão invisível: quem
poderá prejudicá-lo? Seus filhos têm fé em você e no seu
amor por eles, e você é mau, mas você não iria maltratálos. Então, como Deus, sendo bom e verdadeiramente
amoroso, poderia fazer algo de errado a você? Confie
nele, e dê-lhe a sua fé e confiança “como criança”, e
ponha a sua mão na dele, assim como seus filhos fazem
com você, e deixe que Ele o leve para CASA.
13:21 Vinde a mim e a meu Pai, para que possamos marcar o
nosso selo em sua testa, e assim você possa sobreviver
e, eventualmente, ir para casa.
13:22 Torne-se um dos meus gentis, mas determinados
soldados (Cavaleiros JEDI); aprendendo os caminhos da
“Força”, e me ajudando a colocar o mundo em ordem.
13:23 Eu também garanto a vocês, que todos os “filhos
de Deus” , de TODAS as nações, que são reais e fiéis
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praticantes, fazendo a Vontade de Deus e usando
a nossa marca, sobreviverão e nenhum favoritismo
será demonstrado por qualquer nação, como eu disse há
2000 anos, (Lucas 13:29 e Apocalipse 5:9) e como Maomé
repetiu 1400 anos atrás (Surata 2:62 e 5:69).
13:24 Cada alma, única e individual será julgada,
individualmente, por seus próprios méritos (Surata 6:164).
13:25 Segure-se a Deus, com ambas as mãos, (mãos
espirituais) e agüente firme junto com Ele, para sua
vida. Nunca deixe-o ir, ou você vai morrer. Faça a Sua
vontade, e deixe que Ele lhe ensine o que você precisa
saber, para que você possa viver, e ir para casa
(Surata 2:256).
13:26 Uma vez que você comece a fazer a Vontade de Deus,
Satanás usará todos os recursos que puder, para atacá-lo
e tentar trazê-lo de volta para seu controle. As pessoas
mais fáceis de serem usadas e manipuladas por Satanás,
são as mais próximas de você, especialmente as mulheres
(1 Timóteo 2:14).
13:27 Se as mulheres em torno de você não podem, ou
não querem afastá-lo de Deus, Satanás irá enviar
mulheres cada vez mais bonitas, mais atraentes até que
ele consiga pegá-lo de volta. Satanás usará e inflará seu
ego, dizendo-lhe (internamente), que estas mulheres o
desejam, porque você é maravilhoso. Não deixe que ele
te engane. Permaneça humilde, em todos os momentos,
e aprenda a ver Satanás e Deus, em todas as coisas e
todas as pessoas ao seu redor.
Não existe coincidência, simplesmente não existe!
13:28 Qualquer um que tenha um ego, e não esteja fazendo
a vontade de Deus, nem vivendo sob as Leis de Deus
ou seguindo sob a Sua orientação direta, pode ser
217

O Caminho de Volta

manipulado e utilizado por Satanás, para atacá-lo, de
qualquer direção. A voz de Satanás, dentro de sua cabeça,
então tentará assustá-lo, convencendo-o de que você
está tão superado, que você não poderá ganhar. Deus
vai lhe permitir dizer essas coisas a você, para testar a
sua fé. Se você segurar a sua fé, e pedir a ajuda de Deus,
e controlar suas emoções humanas, você sempre vai
ganhar.
13:29 O mundo inteiro não pode estar contra você,
quando você está fazendo a vontade de Deus e
usando sua armadura e a “Força”.
13:30 O reino de Satanás é o medo, e, quando ele tenta
assustá-lo, é o momento em que você realmente
precisa da sua fé em Deus. SE você mantiver a sua fé,
diante de todos os males, tribulações e testes, você vai
descobrir que Deus irá protegê-lo e defendê-lo, e que
as ameaças do Satanás são todas blefes. Essa proteção
contra o mal, deve incentivar a que você seja cada vez
mais fiel a Deus e à Sua orientação.
13:31 Não seja covarde e vista a “Armadura Total de Deus”
(Efésios 6:11-19). Dizer que Satanás é um blefe, vai
fazê-lo retroceder para as sombras. Ele odeia a Luz e a
Verdade, e tem medo de sair para a luz.
13:32 Faça brilhar a luz da verdade de Deus sobre ele, e ele
vai fugir. Utilize a LUZ (espada – Guerra nas Estrelas),
para cortar as mentiras e as enganações de Satanás, para
encontrar ainda mais a Verdade de Deus, e derrotar
Satanás (matar o dragão). Procure a verdade e viva na
Luz, porque só a verdade pode ajudá-lo a se libertar.
Quando você encontrar toda a verdade, você vai
encontrar a sua imortalidade.
13:33 Os cavaleiros do Rei Artur Pen-Dragão (Pen- em
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inglês, significa encurralar e refrear; Dragão - Satanás)
foram em busca do “Santo Graal”, que não era um
objeto físico. Quando Jesus disse: “Você pode beber do
cálice que eu bebo?”, ele não estava se referindo ao seu
cálice ou taça, mas o que você tem que fazer e como
ser, para ir para casa. A busca pelo “Santo Graal” foi a
busca da divindade e da vida eterna, e não por um
copo físico no qual Jesus bebeu, na “Última Ceia”.
13:34 Os cavaleiros que bebiam, no “cálice que Jesus bebeu”;
ou seja, que se tornaram, como Jesus, encontrando a sua
imortalidade (O Santo Graal). Havia apenas três deles,
que conseguiram, e todo o resto não, porque eles eram
“impuros”.
13:35 Os cavaleiros Galahad, Percival e Bors encontraram
a Verdade, e o Santo Graal, e beberam do cálice em que
Jesus bebeu, e foram para casa (Mateus 20:22). TODOS
os outros cavaleiros fracassaram, porque não eram
puros, dignos e corajosos o suficiente, e assim o “Santo
Graal” desapareceu.
13:36 Arthur tirou a espada da pedra, tornando-se o rei
da Inglaterra, quando ele era apenas um menino fraco e
humilde. Todos os cavaleiros mais bravos, e mais fortes
na terra, não conseguiram. Ele não usou a sua própria
força de menino, para puxar a espada da pedra, Deus
lhe deu a “Força”, porque ele tinha as qualidades certas,
para ensinar os outros. Então Ele deu-lhe uma espada
“mágica”, e a amizade de Merlin, o velho mago sábio.
Rei Artur ensinou humildade, honra e igualdade, e
construiu uma mesa redonda, para que todo mundo
fosse igual, e não houvesse nenhum chefe na mesa.
Não havendo o topo da mesa, significava que não havia
nenhuma posição de mérito especial, e que os cavaleiros
eram todos iguais. Ele uniu todos os cavaleiros em
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guerra, numa única fraternidade, e trouxe a paz para a
Inglaterra, como Deus havia planejado.
13:37 Quando havia paz, e os cavaleiros não tinham guerras
para lutar, eles foram em busca do Santo Graal. Satanás não
poderia permitir-lhes encontrar a sua divindade, e ir para
casa, então ele tinha que encontrar uma forma de causar
problemas, e levá-los às guerras, matando-se uns aos outros
novamente, de modo que não iriam encontrar o Santo Graal.
13:38 Satanás, portanto, utilizou a esposa de Artur, a rainha
Guinevere, para causar encrencas. Satanás fez com que ela
tivesse um caso (cometesse adultério), com o Cavaleiro
Lancelot, o melhor amigo de Artur, e certificou-se de
que Artur descobriria. Os dois então se enfrentaram
no campo de batalha, com os respectivos seguidores.
Rei Artur tentou evitar qualquer derramamento de
sangue desnecessário, reunindo as duas forças presentes,
uma de frente para a outra, dizendo que ele e Lancelot
resolveriam a questão, entre os dois, e que ninguém
deveria tirar a sua espada. Ele disse que, se um homem
sacasse a sua espada, em seguida, iria começar uma
batalha, entre todos eles.
13:39 Satanás não podia permitir que apenas Artur, ou
Lancelot morressem, e a paz reinasse novamente.
Enquanto Satanás pudesse mantê-los todos ocupados,
lutando entre si, eles não teriam tempo para pensar
claramente, e ir à procura do Santo Graal. Uma cobra
atacou um dos cavaleiros, que puxou a espada para se
defender, dando início a uma batalha em larga escala.
Artur disse que, se alguém sacasse a sua espada, seria
um sinal para iniciar uma batalha.
13:40 A serpente era, naturalmente, Satanás (serpenteApocalipse 12:9), e ele tinha usado uma mulher e sexo,
para evitar que a paz reinasse. Enquanto Satanás puder
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manter os homens lutando entre si, eles nunca terão tempo
para procurar e encontrar a verdade, e depois ir para casa.
13:41 São Jorge não andou por aí matando dragões físicos,
ele andou por aí matando o diabo, onde quer que ele
o encontrasse (Apocalipse 12:9). São Jorge salvou uma
princesa, de um dragão que “respirava fogo” capturando-o
(Satanás), subjugando-o, e levando-o a uma cidade em
que ele (o dragão) tinha sido assustador, mas recusou-se
a matá-lo, até que todos os aldeões fossem batizados, e
eles louvaram e deram graças a Deus.
13:42 Uma princesa virgem foi oferecida em sacrifício para
pacificar o dragão do mal (Satanás). São Jorge salvou-a das
“chamas”, resguardando sua pureza, pois estava vestindo
“A Armadura Total de Deus” . São Jorge é tudo o que um
cavaleiro deve ser, e a maior exemplo de cavalheirismo.
13:43 A Pureza é a única maneira de vencer o dragão e evitar as
chamas, mas você também deve usar a Armadura de Deus.
Pureza de pensamento, palavra e ação, ou seja, motivado
por puro amor, em tudo o que você faz. Enquanto vestir a
Armadura de Deus, você não precisa temer nada.
13:44 Se o diabo não pode assustá-lo de uma maneira, ele
vai tentar de outra, procurando uma brecha (falha), em
sua armadura da fé.
13:45 Satanás lhe dirá que, “Vai custar-lhe mais do que vale”,
em dinheiro. Quanto vale a sua alma? Como você pode
colocar um valor monetário na imortalidade, e no seu
direito de deixar o inferno, e ir para casa ao encontro da
sua família verdadeira, no céu?
13:46 Não deixe o diabo mentir para você e nem roubar a
sua imortalidade, em troca de dinheiro que você nunca
pode guardar.
13:47 Não podeis servir a Deus e a Mamom (riquezas
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mundanas), porque você não pode ser fiel a ambos. Se
você ama a riqueza-material, o diabo pode usar o seu
amor por estas coisas, para suborná-lo, oferecendo-lhe
mais, ou chantageando-o e ameaçando-o de levá-lo
embora, por não fazer a vontade de Deus.Lute contra o
diabo, e pelo seu direito de ir para casa.
13:48 Na Terra há apenas duas fontes de abastecimento,
de informações e coisas materiais: uma é Deus e a outra
é Satanás.
Quem está lhe pagando?
13:49 Riqueza material,embora temporária e morte-certa,
em troca de sua imortalidade e o direito de ir para casa,
para o céu ???
13:50 Você pode imaginar “para sempre”? Uma vez que
você NUNCA vai morrer, o tempo não tem relevância.
Os seres humanos contam o tempo, do nascimento à
morte. Remova o nascimento e a morte, e o tempo já
não tem qualquer pertinência ou valor.
13:51 EU tenho milhões de anos de idade, e “EU” vou
viver para sempre, no “Paraíso”, com a minha família
verdadeira, e sua família verdadeira.
O que é que você vai fazer?
13:52 Alguns de vocês serão realmente estúpidos o suficiente
para trocar sua imortalidade e o céu, por este planeta
terrível e a morte-certa?
13:53 Acreditem em metade do que vocês vêem, e em nada
do que vocês ouvem, a menos que tenham certeza
de que estão ouvindo de Deus.
Abrem os seus olhos espirituais! (Isaías 42:18-20 e 43:8)
13:54 Não utilizem seus olhos-humanos, porque Satanás
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usa-os para mentir a vocês, e mostrar-lhes todo seu
resplendor artificial e subornos.
13:55 Se vocês abrirem seus olhos-espirituais, e virem as
coisas como elas realmente são, através da “Força”,
vocês verão muitas coisas - o passado; o presente; o
futuro; velhos amigos (os profetas de Deus), que já
foram antes.
13:56 No início, você vai começar a ver sentido nas coisas
que lhe aconteceram no passado e, conforme você
progrida, se progredir, eventualmente, vai se tornar mais
atualizado, até que começará a ver sentido nas coisas que
estão acontecendo em sua vida, no momento presente.
13:57 Depois de ter atingido esse estado de consciência, você
vai começar a ver o futuro, revendo velhos amigos,
que você, por engano, pensava que estavam perdidos para
sempre. Você vai perceber que eles não estão mortos, mas
vivos de uma forma diferente, e através da “Força”, você
não sente mais a separação dos mesmos.
13:58 Então, a sua vida inteira fará sentido para você, e você
vai ver, que tudo na vida tem um motivo, e que não
existe coincidência ou sorte.
13:59 Lute contra Satanás, para fazer deste planeta um lugar
melhor, e para obter seu direito de sobreviver e voltar
para casa.
13:60 Qualquer um que, atualmente, não esteja lutando,
pelo bem, está automaticamente, permitindo e lutando
pelo mal, porque, ao fazer nada, você está ajudando o
mal a vencer, por omissão. É como se você estivesse
realmente lutando por Satanás, contra Deus, ainda mais
uma vez. “Quem não é comigo é contra mim” (Mateus
12:30 e Apocalipse 3:15-19).
13:61 Não há nenhum campo do meio, e você não pode
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se sentar em cima do muro, porque seu tempo está se
esgotando, e você está ficando cada vez mais perto do
“FOGO”, e de sua execução.
Lute ou morra!
13:62 Lute com verdade, amor e determinação.
Determinação é a força de vontade, e a vontade é o olho
da alma. Se você não tem suficiente força de vontade
própria, (apesar do fato de que a sua vida depende
disso), peça a Deus que o ajude a reforçar a sua força de
vontade (Marcos 9:24).
13:63 Se você não lutar por Deus, não só vai morrer, como
também estará prejudicando a todos, porque você estará
ajudando a tornar o mundo um lugar pior, para todos
vocês viverem.
13:64 “Ser ou não ser, eis a questão: será mais nobre em
nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna,
enfurecida, nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar
de provocações e em luta pôr-lhes fim?” (Hamlet de
Shakespeare)
13:65 Quanto mais alto você subir, mais difícil se tornará a luta,
porque Satanás terá que se esforçar mais para impedi-lo de
seguir adiante. Satanás não quer que você vá para casa; ele
quer que você fique aqui e morra com ele. O diabo ficaria
muito solitário, se todos fossem para casa, exceto ele.
13:66 Quando as coisas ficam realmente difíceis, o diabo
pode lhes dizer que os seus inimigos vão matá-los a fim
de tentar assustá-los,encontrando uma lacuna na sua
armadura-de-fé. Se vocês já se encontram sob a sentença
de morte REAL, então o que vocês têm a perder?
13:67 “E não temais os que matam o corpo e não podem
matar a alma; temei antes aquele que pode fazer perecer no
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inferno a alma e o corpo (Deus e Seus Anjos), se vocês forem
considerados indignos, no último-Dia”. (Mateus 10:28)
13:68 Não temam os que podem matar o corpo, porque vocês
podem sempre pegar um corpo novo e melhor. Mas onde
poderão conseguir uma nova alma/espírito-ser, que é o
verdadeiro-você, se Deus os tiver executado, no ÚltimoDia, e vocês já não existirem?
13:69 Separe, em sua própria mente, sua alma/espíritoser, de sua vida humana.Saiba identificar também as
outras duas vozes: a de Deus e a de Satanás. Mas muito
cuidado, pois Satanás é bastante astuto, para utilizar
uma voz muito agradável, tentando fazê-lo pensar que é
Deus falando com você, quando, na verdade, é ele.
13:70 Depois de ter separado (Mateus 6:24 e Lucas 16:13
e Tomas 47:13-17/ Bíblia Rei dos reis 8:3-7) as duas
vozes, siga a boa, e vai aprender o que você precisa saber,
de Deus, pessoal e reservadamente. Assim vai aprender
a separar o verdadeiro você, sua alma, do “SER” animal,
e saberá como controlá-la. Deus vai ajudá-lo,
se você pedir. Enquanto Deus controla Satanás, você
controla os dois “EUs” (espiritual e animal).
13:71 Escapismo ou fuga da realidade, não é a resposta,
porque você nunca pode escapar, além de estar
desperdiçando seu tempo valioso.
13:72 Droga e álcool são apenas algumas das armas de
Satanás, que pode usá-las para enganá-lo, ou, de fato,
para fazê-lo enganar a si mesmo.
13:73 O álcool é uma droga, como qualquer outra droga, exceto
que a sociedade tornou-o mais aceitável do que as demais,
porque os ricos são donos e controlam-no. O sexo pode ser
uma droga muito forte também, se não for controlada.
13:74 A fuga temporária da realidade, através do uso de
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drogas que o levam para um mundo pequeno, separado
do mundo real, onde a dor não é tão aguda, é um paraíso
dos tolos. Os problemas ainda estarão lá quando
você voltar, só que a situação será sempre pior, pois
você precisará consumir mais drogas para obter mais
escapatórias, levando-o à dependência ou alcoolismo, e
a total entrega, se seu uso não for controlado.
13:75 Dependência de drogas e alcoolismo levam ao
mesmo resultado. São apenas diferentes tipos de drogas,
mas ambos podem matar seu corpo. O alcoolismo e a
dependência são uma saída covarde, que o conduz à
submissão ao mal, e a ficar escondido e apartado num
mundo, onde , aparentemente, há menos dor. É também
uma atitude muito egoísta, porque a sua dor e os seus
problemas, passam para os que o rodeiam.
13:76 Não há como escapar, e você só vai piorar as coisas
para você mesmo e para aqueles que estão ao seu redor,
que o amam ou cuidam de você. Se você matar o seu
corpo, Deus o envia de volta, em outro corpo, além de
puni-lo por ter feito isso. Não há como escapar!
13:77 Você tem que enfrentar seus problemas,
admitir suas fraquezas e falhas, para si e para Deus,
e vencer seus problemas (Apocalipse 2:26), e pagar
suas dívidas cármicas. Admita que você não é perfeito,
perca seu ego, e a dor irá com ele. Se você fosse perfeito
não estaria aqui. No entanto ninguém é perfeito e,
provavelmente, muitos serão ainda piores do que você,
mas seus egos nunca os deixarão admitir isso, para
você. Eles não precisam de escapismo, porque Eles estão
felizes, sendo maus.
13:78 Em seguida, peça a Deus, com humildade, para
ajudá-lo a superar suas falhas e fraquezas. Coloque a
armadura de Deus, e sob a orientação Dele, lute contra
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todas as suas dificuldades e problemas, superandoos e encontrando soluções, que possam tornar o seu
mundo, suportável. Se você fizer isso, você vai ganhar
(merecer) algum auto-respeito espiritual e, por meio das
vitórias que Deus o ajudou a vencer, aprenderá a gostar
da pessoa que Deus o ajudou a se tornar. Lembre-se,
porém, de SEMPRE manter-se humilde, porque você
nunca poderia ter vencido sozinho.
13:79 Outra maneira de Satanás enganá-lo através das drogas,
mesmo que você não seja viciado, é porque as drogas
(especialmente o álcool) calam a sua boa voz, tornando-a
menos eficaz e audível. E já que sua voz é mais alta que a voz
de Deus, ele lhe dirá para fazer coisas más, que você nunca
faria, se estivesse sóbrio, e em pleno controle de seus
sentidos, ou não fazendo o que você deveria estar
fazendo.
13:80 O sexo também pode ser uma droga muito poderosa, que
leva as pessoas a realizarem todos os tipos de coisas que
não fariam normalmente, e ninfomania é a dependência
de sexo. Através do sexo, dinheiro, medo e drogas; Satanás
pode governar o mundo.
13:81 Deus é a única cura e a resposta para cada
problema no mundo. Não procure respostas com outras
pessoas, pois elas estão tão perdidas quanto você, mas
nunca iriam admitir isso. Seus egos não permitiriam.
13:82 Deus tem a resposta para cada questão, e a cura para
todas as doenças, e ele está pacientemente esperando que
você Lhe peça ajuda, e Ele tem esperado, há milhares
de anos.
Fale com Ele!
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13:83 Livre-se da sua arrogância e da sua sabedoria “autoestimada” (?) que na verdade é só estupidez. Volte a ter a
pureza de uma criança, “as crianças de Deus”.EntregueLhe todos os seus problemas e deixe que Ele o ajude
a resolvê-los,usando “um dia de cada vez” (Mateus
6:34). Use a verdadeira sabedoria de Deus e não a sua
própria loucura (Provérbios 3:5) (Lucas 18:17). Esqueça
o amanhã; basta fazer a tarefa que Deus lhe deu para
fazer hoje, da melhor maneira possível. Amanhã é outro
dia. “Um dia de cada vez”, guiado por Deus. É muito
mais divertido do que ser um adulto sério, carregado
por todos os seus problemas. Deixe-os na mão de Deus
e seja uma criança, jogando o jogo da vida, durante
toda a sua vida.
E agora senhores?
13:84 O próximo passo será, para os homens, a recuperação
do controle e da sua masculinidade, o que não
significa bater no seu peito, ou espancar suas esposas,
ou sair por ai dando socos nas bocas das pessoas. É
necessário confirmar a sua autoridade, com firmeza,
mas delicadamente, e, se for preciso, tornar-se um
eunuco do terceiro tipo, referido por Jesus, em Mateus
19:12, o que significa fazer o que você deve fazer;
ser um VERDADEIRO homem, e ficando sem as
mulheres, lutar por Deus. É mais fácil dar soco nas
bocas das pessoas, e se enganar pensando que isso
faz de você um homem, do que enfrentar os seus
problemas, da maneira mais difícil, e aprender a superálos. Um Homem verdadeiro enfrenta seus
problemas e suas responsabilidades, com determinação,
e não foge deles. Ele luta espiritualmente, contra
todas as probabilidades, para superá-los. Não há
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PROBLEMAS, apenas soluções, esperando
que você as encontre. (SE - Rudyard Kipling
- ver anexo).
13:85 Tornar-se um eunuco do terceiro tipo
(metaforicamente), significa não vender sua alma para
o sexo, deixando que as mulheres mandem
em você, oferecendo-lhe ou negando-lhe relações
sexuais, e obrigando-o a fazer o que elas dizem, ao
invés daquilo que Deus diz.
13:86 Se uma mulher não quiser fazer amor com você, a
menos que você faça o que ela manda, é melhor achar
alguém que irá respeitá-lo, pelos seus princípios, e por
não se render, seguindo com sua fé em Deus, fazendo
o que é certo. Dessa maneira, elas vão querer te amar, e
ser protegidas por um VERDADEIRO homem, e seu
amor vai ser muito melhor e menos egoísta.
13:87 Não deixe Satanás enganá-lo, fazendo-o pensar
que, pelo fato de ser capaz de fazer bebês, isso o torna
um homem verdadeiro, porque não é. Outro
equívoco é julgar-se menos homem por gerar filhas ao
invés de filhos.
13:88 Qualquer animal pode fazer bebês, inclusive os
humanos mentalmente retardados.
Agora é a vez das senhoras!
13:89 Vamos lá! Maioria feminina silenciosa! Falem e
ajudem seus homens a colocarem as coisas em ordem.
Digam que vocês querem ser tratadas como DAMAS,
com amor, respeito e cortesia. Informem suas irmãs
liberadas másculas, que vocês não concordam
com elas, e que parem de estragar tudo para vocês, e,
assim, façam-nas recuar.
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13:90 Se a libertação da mulher fosse certa, por que, então,
estaria sendo responsabilizada pela criação de todos os
inúmeros problemas sociais, que vieram com a desagregação
da unidade familiar e da sociedade? As mulheres sofrem
de stress, as mais jovens fumam, tornam-se alcoólatras,
ou tomam tranqüilizantes e ficam dependentes das drogas,
tendo colapsos nervosos, e cometem suicídio. Isso está
acontecendo, porque essas mulheres foram postas numa
posição, em que elas estão tentando ser e fazer algo para
o qual elas não foram destinadas, e não estão prontas ou
equipadas para lidar com isso.
13:91 Hoje em dia tudo é sexo. O que aconteceu com o
AMOR, e amor e carinho? Você pode ficar com as
relações sexuais. Eu vou escolher amor e carinho, sempre.
13:92 Qualquer homem que permita às mulheres fazerem
lavagem-cerebral com ele, fazendo-o pensar que as
mulheres são suas iguais, não é verdadeiramente um
homem, em termos REAIS, mesmo que ele seja um
especialista em dar socos nas bocas das pessoas. Na
verdade ele está se enganando ao acreditar que
isso faz dele um homem, permitindo que as mulheres
mandem e pisem nele como um capacho.
13:93 Se você permite que as mulheres o castrem
(metaforicamente), fazendo-o acreditar que elas são
suas iguais, então você se tornou um eunuco do segundo
tipo, a que se refere Mateus 19:12, “há eunucos que assim
nasceram do ventre da mãe; e há eunucos que foram
castrados pelos homens”
13:94 Em Deuteronômio 23:1, Deus diz que: “Aquele a
quem forem feridos os testículos (metaforicamente), ou
cortado o membro viril (metaforicamente), não entrará
na congregação do Senhor” - O Céu. Isto se aplica tanto
literal, quanto metaforicamente.
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13:95 Sugiro, para seu próprio bem, que você procure, e
encontre, sua masculinidade, imediatamente, ou o mais
cedo puder.
13:96 Em caso de divórcio, a guarda dos filhos também deve
ser dada aos pais, a menos que eles sejam culpados. Os
homens não devem ter que pagar a pensão para suas exesposas. Ao invés disso, o dinheiro pode ser usado para
pagar uma babá ou empregada doméstica, que cuide
de seus filhos e dos deveres das ex-esposas, até que eles
possam encontrar outra mãe para os seus filhos.
13:97 Nenhuma mulher solteira, ou divorciada, pode educar
filhos (homens) dada a possibilidade de eles se tornarem
homossexuais, ao crescerem, ou completamente
incontroláveis (2 Esdras 5:8). As mulheres não devem
ser autorizadas a fazer isso, pois esta é uma das
principais razões porque há tantos assaltos a idosos, e
tanto vandalismo e hooliganismo, porque estes meninos
têm crescido, sem a necessária disciplina, que só um pai
pode fornecer (2 Esdras 5:8).
13:98 Uma outra razão muito importante, pela qual o homem
deve ter a guarda dos filhos, é porque ele está melhor
equipado que a mulher,para ensinar-lhe as qualidadesespirituais, que eles precisam aprender; pois ele está em
um nível espiritual mais elevado do que ela.
13:99 Muitas mulheres divorciadas ou separadas hoje,
ensinam suas filhas, pouco a pouco, enquanto elas
estão crescendo (lavagem cerebral), a odiar os seus
pais e, conseqüentemente, todos os homens (no
seu sub-consciente, se não na sua mente consciente).
Essas meninas crescem mal-ajustadas, e, em seguida,
infelizmente, elas transmitem os danos aos seus filhos
(Números 14:18), que assim também não terão a chance
de formar um casamento estável, feliz e duradouro.
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3:100 Um homem não ia ensinar seus filhos a odiarem sua
mãe, levando-os a crescerem mal-ajustados. Ele pode
mostrar-lhes as falhas da mãe, mas ele não iria ensinarlhes a odiá-la.
13:101 Infelizmente, como resultado das leis humanas
ilegais de hoje, a guarda dos filhos, é dada, injustamente,
para as mulheres. O mundo está cheio de pessoas malajustadas, porque seus pais, (quando separados) ou mãe,
ensinaram-lhes os valores errados (Números 14:18).
13:102 Nas leis humanas, não há nenhum incentivo, para
que uma mulher faça um casamento funcionar, porque,
com a sua mentalidade mais materialista, sabe, que, se
não der certo, ela vai ficar com a casa, com a mobilia e as
crianças, e que o marido terá de sair de sua casa, e pagarlhe a pensão, para si e para os filhos. Em sua própria
mente, ela estará em melhor situação. Então, por que ela
deveria tentar fazer o casamento dar certo?
13:103 Algumas mulheres até se casam, apenas para que
elas possam mais tarde se divorciar e ser mais abastadas
materialmente, coisa que elas realmente planejam com
antecedência.
13:104 As leis ilegais humanas, por isso, naturalmente,
incentivam o divórcio, considerando que, nos termos das
Leis de Deus, o incentivo é para aprender a humildade,
a tolerância e fazer o casamento dar certo, situação que
é benéfica, não só para si e seus filhos, mas também para
a sociedade em geral (o bem maior).
13:105 Só uma mulher muito má, abandonaria seus filhos
e sua casa; e mesmo que tenha feito, os filhos seriam
muito mais abençoadas, sem este tipo de mãe.
13:106 As leis de Deus são projetadas para ensinar
humildade, desprendimento, tolerância e AMOR.
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A libertação das mulheres ensina-lhes arrogância,
agressividade, egoísmo e ódio-emocional - que vêm
de Satanás, e levará à execução, no Último-Dia.
13:107 Se você não pode conviver com alguém que você
dizia amar o suficiente para se casar, e não pode ser
cobrada por não manter sua palavra de honra, dada um
ao outros diante de Deus, então como você pode esperar
que Deus confie em você?
13:108 As dificuldades que surgem no casamento, devem
aproximá-los e não separá-los. Estas dificuldades
“testam” vocês, para ver se podem ser confiáveis e
mantêm a sua palavra, e são elaboradas com o objetivo
de ensinar-lhes mais tolerância e amor. Como vocês
podem passar nestas provas, quando à primeira
dificuldade, desistem e se divorciam? Vocês não podem.
13:109 Vocês não enxergam que, ao mudarem as leis, dando
igualdade, e a guarda das crianças, às mulheres, só tem
feito mal ao instituto do casamento e da sociedade?
13:110 Vocês mudaram as leis, e as ruas já não são seguras,
para você caminhar. Vocês não estão mais seguros em
suas próprias casas, e agora sofrem os resultados das
suas próprias ações arrogantes e ilegais.
Justiça Divina!
13:111 Viuvez é obviamente um caso diferente, e, neste caso, o
dois avôs, padrinhos, e outros homens da família, devem
ajudar a mãe, a ensinar e disciplinar seus filhos e filhas.
13:112 As crianças não devem nascer fora do casamento, e
mães solteiras não devem ser sustentadas pelo Estado. As
crianças precisam crescer em uma família própria, com um
pai para manter a disciplina, e uma educação estável. Não
existe uma família mono-parente. A família tem um pai e
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uma mãe, ou não é uma família (leia um dicionário).
13:113 O próximo passo é desmantelar todas as formas de
religião-organizada, a fim de que as pessoas entrem em
seus lugares privados ou próximos à natureza, ( jardim,
lago, mar, etc.), em qualquer lugar de paz e quietude
para falar com Deus (pensamentos, não palavras ditas)
com humildade e sinceridade, e honestidade, e pedir
para mostrar-lhe o que Ele quer que você faça.
13:114 Então escute a sua resposta, em seus pensamentos,
e aprenda a conhecer a diferença entre as palavras de
Satanás e as de iluminação de Deus. Assim, mantenha
Deus em seus pensamentos 24 horas por dia (até mesmo
em seus sonhos), e faça o seu melhor para ser como
Jesus, ou melhor, como Deus, em pensamento, palavra
e ação. Pratique até que você possa fazê-lo, no meio de
uma multidão ruidosa e/ou na adversidade.
13:115 Assim que você começar a controlar seu corpoanimal-humano, e fizer a vontade de Deus, Satanás
tentará confundi-lo, assustá-lo e enganá-lo. Quando
isso acontece, Deus está permitindo que Satanás o
tente, para testar sua fé e força de vontade, verificando
se você está sendo realmente sincero, como diz
que está. Não desista! É neste momento que você deve
agarrar a sua fé, como um náufrago se agarra a um salvavidas. Você deve esperar que isso aconteça, e estar
pronto para isso, e quando não, peça a Deus para
ajudá-lo a superar, controlando Satanás para você.
13:116 Quando isso acontece e toda vez que acontecer , e você
estiver confuso, não faça nada. Sente-se, desligue os
sentidos humanos, e diga a Deus que você está confuso, e
que não entende. Peça-lhe para lhe dizer clara e exatamente,
o que Ele quer que você faça. Ouça a sua resposta, e
verifique se é a voz de Deus, e não a de Satanás.
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13:117 Quando você tiver certeza que ouviu e
compreendeu a Mensagem de Deus, a confusão
e a ansiedade se dissiparão, fazendo-o sentir-se
aliviado, e como se um grande peso acabasse de ser
tirado do seu peito ou ombros. Então, e não antes,
avance e siga a orientação de Deus, para a vitória e,
eventualmente, para casa, para o Céu, que não
é um sonho bobinho, abstrato e supersticioso, mas um
lugar real. É um lugar onde ninguém rouba, ou mata,
ou conta mentiras; e todos se amam (espiritualmente).
13:118 No mundo de hoje, como as pessoas não falam com
Deus, não tem fé, e nem fazem sua vontade, temos
uma situação em que, ao invés das almas estarem no
controle do seu corpo, fazendo o bem, para o benefício
de todos, sem egoísmo; há cerca de 6 bilhões de corposanimais-humanos, que não estão sendo controlados
pelas suas próprias almas, causando estragos, devido ao
seu egoísmo e ganância.
CONTROLEM-SE!!!
13:119 Vá com calma e tome cuidado, e verifique se você está
fazendo o que é certo, e tomando passos seguros ao longo
do caminho de Deus, ou seja, a Caminho para casa. Não
se movam sem a orientação de Deus, ou vocês podem
pisar numa cobra, e ir para trás, em uma situação de três
passos para frente e quatro passos para trás.
13:120 Assim que estiverem no caminho de Deus, contanto
que vocês não desistam, vocês viverão para sempre.
Então por que estão correndo em círculos, como
lunáticos, esbarrando em coisas e se machucando, e
também aos outros?
Porque tanta pressa?
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13:121 Venham e encontrem-me, fisica e espiritualmente,
pois eu pertenço a todos vocês. Venham e me ajudem a
colocar o mundo em ordem, e, ao fazê-lo, ajudarem-se a
si mesmos a fim de poder ir para casa - CASA !!!
13:122 Eu já escrevi para a maioria dos principais líderes do
mundo, políticos e religiosos, bem como para a rainha
da Inglaterra, o príncipe de Gales, e o secretário-geral da
Organização das Nações Unidas, e todos eles têm sido
muito rudes, por não me responderem.
13:123 Aqueles de vocês que quiserem sobreviver, por
favor escrevam HOJE para seus líderes, dizendo-lhes
sobre este livro, e pedindo-lhes para que procurem
mais esclarecimentos com o autor, com o intuito de me
ajudarem a salvar o mundo, e a todos vocês do “FOGO”.
13:124 Por favor, escrevam para os chefes de todas as igrejas,
pedindo-lhes que investiguem a verdade a respeito de
tudo o que foi apresentado neste livro.
Faça-o agora, não há tempo a perder.
13:125 DENTRO (opção 1) ou FORA (opção 2) do corpo
que eu estou usando agora, eu vou dirigir o mundo
e trazer paz e justiça. Se, por ignorar-me, você me
obriga a dissolver este corpo, e ir direto para a opção
2, então, a maioria de vocês será executada.
13:126 EU SOU a única pessoa que pode trazer a paz e a
justiça ao mundo. Vocês tiveram milhares de anos para
fazê-lo, mas estão mais longe que nunca.
13:127 Os judeus estão esperando a minha primeira vinda,
e os cristãos e muçulmanos estão, ambos, aguardando a
minha segunda vinda, e eu sou o único que pode
unir todos os três.
13:128 Podemos fazer isso da forma mais fácil, ou da
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maneira mais difícil, a escolha é sua. Nós podemos fazer
isso da forma mais fácil para você, enquanto eu estou em
forma-humana, ou da maneira mais difícil para você, e
da forma mais fácil para mim, quando eu dissolver este
corpo-animal-humano, que eu estou usando.
13:129 Eu quero salvar cada um de vocês, mas a escolha,
como sempre, é sua.
Venham aprender a ser bons, e deixem-me
mostrar-lhes O Caminho para Casa.

O FIM ????

••• • •••
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Desiderata: um caminho para a vida
Max Ehrmann 1926
“Siga tranqüilamente entre a inquietude e a pressa,
lembrando-se de que há sempre paz no silêncio.
Tanto quanto possível sem humilhar-se,
mantenha-se em harmonia com todos que o cercam.
Fale a sua verdade, clara e mansamente.
Escute a verdade dos outros, pois eles também têm a sua própria história.
Evite as pessoas agitadas e agressivas: elas afligem o nosso espírito.
Não se compare aos demais, olhando as pessoas como superiores ou inferiores a você:
isso o tornaria superficial e amargo.
Viva intensamente os seus ideais e o que você já conseguiu realizar.
Mantenha o interesse no seu trabalho,
por mais humilde que seja,
ele é um verdadeiro tesouro na continua mudança dos tempos.
Seja prudente em tudo o que fizer, porque o mundo está cheio de armadilhas.
Mas não fique cego para o bem que sempre existe.
Em toda parte, a vida está cheia de heroísmo.
Seja você mesmo.
Sobretudo, não simule afeição e não transforme o amor numa brincadeira,
pois, no meio de tanta aridez, ele é perene como a relva.
Aceite, com carinho, o conselho dos mais velhos
e seja compreensivo com os impulsos inovadores da juventude.
Cultive a força do espírito e você estará preparado
para enfrentar as surpresas da sorte adversa.
Não se desespere com perigos imaginários:
muitos temores têm sua origem no cansaço e na solidão.
Ao lado de uma sadia disciplina conserve,
para consigo mesmo, uma imensa bondade.
Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores,
você merece estar aqui e, mesmo se você não pode perceber,
a terra e o universo vão cumprindo o seu destino.
Procure, pois, estar em paz com Deus,
seja qual for o nome que você lhe der.
No meio do seu trabalho e nas aspirações, na fatigante jornada pela vida,
conserve, no mais profundo do seu ser, a harmonia e a paz.
Acima de toda mesquinhez, falsidade e desengano,
o mundo ainda é bonito.
Caminhe com cuidado, faça tudo para ser feliz
e partilhe com os outros a sua felicidade”.
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SE
Rudyard Kipling • Tradução: Guilherme de Almeida
Se és capaz de manter tua calma, quando,
todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa.
De crer em ti quando estão todos duvidando,
e para esses no entanto achar uma desculpa.
Se és capaz de esperar sem te desesperares,
ou, enganado, não mentir ao mentiroso,
Ou, sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares,
e não parecer bom demais, nem pretensioso.
Se és capaz de pensar - sem que a isso só te atires,
de sonhar - sem fazer dos sonhos teus senhores.
Se, encontrando a Desgraça e o Triunfo, conseguires,
tratar da mesma forma a esses dois impostores.
Se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas,
em armadilhas as verdades que disseste
E as coisas, por que deste a vida estraçalhadas,
e refazê-las com o bem pouco que te reste.
Se és capaz de arriscar numa única parada,
tudo quanto ganhaste em toda a tua vida.
E perder e, ao perder, sem nunca dizer nada,
resignado, tornar ao ponto de partida.
De forçar coração, nervos, músculos, tudo,
a dar seja o que for que neles ainda existe.
E a persistir assim quando, exausto, contudo,
resta a vontade em ti, que ainda te ordena: Persiste!
Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes,
e, entre Reis, não perder a naturalidade.
E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes,
se a todos podes ser de alguma utilidade.
Se és capaz de dar, segundo por segundo,
ao minuto fatal todo valor e brilho.
Tua é a Terra com tudo o que existe no mundo,
e - o que ainda é muito mais - és um Homem, meu filho!
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Sonho Impossível
J. Darion - M. Leigh - Versão Chico Buarque e Ruy Guerra

Sonhar
Mas um sonho impossível
Lutar
Quando é fácil ceder
Vencer o inimigo invencível
Negar quando a regra é vender
Sofrer a tortura implacável
Romper a incabível prisão
Voar num limite improvável
Tocar o inacessível chão
É minha lei, é minha questão
Virar esse mundo
Cravar esse chão
Não me importa saber
Se é terrível demais
Quantas guerras terei que vencer
Por um pouco de paz
E amanhã, se esse chão que eu beijei
For meu leito e perdão
Vou saber que valeu delirar
E morrer de paixão
E assim, seja lá como for
Vai ter fim a infinita aflição
E o mundo vai ver uma flor
Brotar do impossível chão
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OS MANDAMENTOS
12 • (10 + 2)

1. Você deve amar, honrar, glorificar e obedecer ao Senhor,
teu Deus (amor, bem e verdade) de todo o coração,
com toda sua mente, com toda a sua alma e com
todas as suas forças e só a Ele servir e obedecer,
abandonando todos os outros.
2. VOCÊ NÃO deve criar uma imagem ou semelhança de
qualquer coisa que está no céu ou na terra, ou sob o
mar e você não deverá louvar ou comprar esculturas
desse tipo. VOCÊ NÃO deve se curvar a elas nem as
servirás porque eu, seu Deus, sou um Deus zeloso, que
visito a iniqüidade dos pais nos filhos até à terceira e
quarta geração dos que Me odeiam (ou desobedecem)
e faço misericórdia a milhares dos que me amam (e
obedecem) e guardam meus mandamentos.
3. Honra a seu Pai que está nos Céus e guarda seus
mandamentos, leis, estatutos; Julgamentos,
Política Econômica, Política Agrícola e dieta que Deus
deu a você e sua mãe, a nação britânica Israel, sua
esposa, no Monte Sinai e faça-O orgulhoso de você.
4. VOCÊ NÃO deve cometer adultério, nem física nem
espiritual, nacional ou individualmente, mas deve ser
fiel a Deus, sua palavra e seu cônjuge, também não
deve cometer adultério em nível nacional, seguindo os
exemplos errados de outras nações.
5. Você não deverá utilizar o nome do Senhor, a menos
que você esteja falando com ele, ou sobre ele, então você
não vai perder seu tempo ou insultá-Lo.
6. Ame seu vizinho (não físicamente), tanto quanto, ou
mais, você ama a “si” mesmo. Então você não vai fazer
mal, ou mentir para ninguém - João 15:12-13. Não
deseje ansiosamente, ou toque, qualquer coisa que não lhe
pertença. Ela pertence a seu vizinho, não a você, e você
deve respeitar a sua propriedade. Seu vizinho é a pessoa
próxima a você e a pessoa do outro lado do planeta e todos
os outros, no meio.
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7. Você não deve mentir, nem para si mesmo.
8. Lembre-se do sábado e santifique-o. Não é errado
fazer boas ações no sábado. O sábado foi feito para o
homem. O homem não foi feito para o sábado.
9. VOCÊ NÃO deve roubar. Nem deve fabricar a sua
própria legislação a fim de permitir que você faça isso
para enganar as pessoas.
10. Você não deve matar - cometer homicídio ilegalmente.
11. Você deve amar o outro tanto quanto eu amo você e
da mesma maneira – espiritualmente, não fisicamente
- João 15:12-13. Se você fizer isso, todos saberão
que você é meu discípulo, se exercitando e aprendendo
“Auto” disciplina - Discipulado.
12. Não julgue para que você não seja julgado, por Deus,
pois qualquer julgamento com que julgar o outro,
injustamente, será condenar-se à mesma pena. Julgar
é trabalho de Deus, exclusivamente, pois Ele é sempre
isento e imparcial, incorruptível e justo. Ele tem dado os
seus julgamentos, nos seus livros das Leis dado a vocês em
Monte Sinai, pelos quais Ele julga aqueles que quebram
as Suas Leis. Não existem outras leis neste planeta que
sejam legais. Deus tem proibido, estritamente, ao
homem de criar leis - Deuteronômio 4:2. As Leis de Deus
são as mesmas para todos. Deus não tem leis separadas
- uma para os ricos e outra para os pobres.

Advertência:
Quebrar OS 12 (10+2) MANDAMENTOS
causa sérios danos à sua saúde !!!
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