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A VOZ DO CRIADOR

A Voz do Criador
A música da Natureza, conservem para o futuro
É a voz do Criador, alegrando todo mundo
Que fique gravada na alma, dos seres justos e puros
E também que se analisem, os destruidores e imundos
Essa música somos nós, cantando ao mesmo tempo
Com amor mais divino, e o mais puro sentimento
É a letra, é a música, que todos têm no pensamento
É ver Deus na Natureza, no nosso meio vivendo
Faz parte do nosso corpo, e também de nossa alma
Lembramos de nossa infância, e de nossas vidas passadas
Vemos todo Universo, com a Luz Divina, a mais clara
Vemos pelo amor de Deus, todas as vidas amparadas
Viajamos nesse momento, em nossos sonhos mais lindos
Alcançamos as dimensões, dos seres puros e divinos
Chegamos através desta música, até Deus no Infinito
Para que escutem com consciência, neste momento convido
Para que nada da Natureza, jamais seja destruído
Aqueles que não amam as vidas, que prestem bem atenção
Que a música da Natureza, toque em seus corações
Deixem que todas as vidas, cumpram suas missões
Para que tirem delas, as mais divinas lições
Cada pássaro que canta, passa para todos uma mensagem

Ensinando a ter esperança, fé, amor e humildade
Para ser um filho de Deus, e ter capacidade
Para alcançar com amor puro, Sua Semelhança e Imagem
Escute todos os dias, essa música sagrada
Aprenda todas lições, na Natureza gravada
Com toda simplicidade, em todas línguas cantadas
Fica cada vez mais linda, a cada dia que passa
No livro:
Todas as lições divinas, com a luz do sol nascendo
Nas páginas indestrutíveis, tendo por capa o Firmamento
A história de Deus, dando a todos bom exemplo
Baseada na Verdade, em Sua Lei e Mandamentos
Iapeam Ohlif – Espírito de Luz
Psicografada Por R.S.

SONHOS DE OUTRORA...
Os sonhos que tiveste, foram viagens que fizeste, em vidas
anteriores. São viagens muito distantes, em tuas vidas de antes,
que em sonhos chegas lá. São recordações divinas, de verdejantes
campinas, onde devias morar.
Tuas vidas de criança, ficavam naquela distância, que os
sonhos fazem lembrar. São sonhos de belezas, que recordam a
Natureza, nos tempos que ias brincar. Um lugar aconchegante,
que fica muito distante, que espiritualmente vais visitar.
São gravações de outrora, que ficaram na tua memória,
que sonhas para lembrar. São conhecimentos de vidas passadas,
que na memória ficaram guardadas, no teu Lado Espiritual...
São momentos de ternura que passaste em outras vidas,
com pessoas queridas, que em sonhos vais encontrar.
Ah! Se todos pudessem agora, viajar na memória, buscar
as coisas de outrora, para no presente usar!... Que bom se todos
pudessem, viajar no pensamento, buscar os felizes momentos,
que no passado ficaram!... Ficariam num Paraíso, sempre felizes
consigo, para não serem sofredores. Nas horas de suas tristezas,
voltariam e buscariam as belezas, das vidas anteriores... Sempre
voltando no tempo, buscando conhecimentos, buscando também
alento, naqueles tempos de Amor... Trariam as Belezas mais puras, de uma vida de paz e segura, que no passado ficaram.. Diriam adeus às tristezas, ficariam com toda Beleza, e a vida num
jardim em flores... ais haveriam, todo mal se acabaria; ninguém
sofreria mais dor. Viveriam espiritualmente, com a Consciência
e dignamente, para coisas boas usar. Jamais destruiriam, com a
natureza viveriam, tudo de bom fariam, para no Paraíso ficar...
Numa vida de Amor e Ternura, onde tudo seria doçura, para com
a Natureza cantar...
E agora?! A beleza ficou distante, não tem mais pássaros
que cantem, fugiram dos homens errantes, que querem com o
Mundo acabar...

O Paraíso ficou distante, não tem mais nada que cante, só
quando começas à sonhar!... A beleza que sempre vias, que na
Natureza existia, hoje choras quando olhares...
Alo - Espírito de Luz
Psicografada por R.S.

EXAME DE CONSCIÊNCIA
Te analise conscientemente, antes de fazer um julgamento
Pare para pensar, analise teus sentimentos
Pense em tudo que fizeste, para corrigir teus erros
Para poder ajudar o mundo, tens que te conhecer primeiro
Procure não criticar, os erros que nos outros estás vendo
Quem critica os erros dos outros, esconder os seus está querendo
Muitos por serem covardes, a Verdade vão escondendo
Toda Verdade aparece, quando chegar o tempo
Quem tem fé e esperança, os obstáculos vai vencendo
Nos momentos difíceis da vida, faz só bons pensamentos
Fala só o necessário, ajuda com bom exemplo
Constrói um Mundo Justo, de paz e sem sofrimento
Quando antecipamos a Verdade, as vezes não ajudamos
Na maioria dos casos, acabamos maculando
Tudo tem o tempo certo, com calma vamos esperando
Com a Verdade se faz Justiça, sem provas não condenamos
Quantos que podiam espiritualmente vencer, só usando humildade
Tendo fé e amor, abandonando as vaidades
Poucos que assim procedem, e usam de lealdade
Que tem pensamentos puros, e não sentem maldades
Que fazem tudo por amor, e jamais usam falsidade
Cada um que se analise, e fale com a consciência
Ao menos fale a Verdade, use um pouco de decência
Em tudo que falar, tenha sempre prudência
Consultar os mais elevados, e com mais experiência

Em tudo busque a Verdade, para no que disser ter certeza
Vivemos em um mundo de pecado, de ódio e ambição
Poucos que agüentam os impulsos, de pensamentos e emoções
Poucos que procuram no mundo, cumprir perfeitamente a missão
Poucos escrevem a história, de um honrado cidadão
O importante é primeiro lutar, contra nossos próprios defeitos
Quem não combate os seus erros, ser justo não está querendo
Não pode ajudar o próximo, porque nem a si está podendo
Quem não domina os impulsos, seu espaço está perdendo
Não está usando a consciência, de Deus está esquecendo
Todos devem pensar muito, antes de decidir
Quem decide com Justiça, jamais procura iludir
Os que acreditam em nós, nosso exemplo vão seguir
Devemos sempre falar a Verdade, nunca na vida mentir
Cada um que se analise, para não dizer bobagem
Pergunte para si mesmo, se usa de sinceridade
Se o que está fazendo, é com consciência e bondade...
Sinceramente ajudando, com fé, amor e humildade
Sempre busque a Verdade, de tudo que escutar
Para poder ter certeza, e nunca te enganar
Não se encontra no momento, nem convém precipitar
Com humildade e paciência, o tempo te mostrará
Quem assim proceder, nunca pode se enganar
Por aquilo que pensamos, podemos nos auto analisar
Se descemos ou elevamos, no lado espiritual
Nossos atos e exemplos, é que podem mostrar
Se estamos fazendo o bem, ou estamos fazendo o mal
Só os que pensam no bem, é que podem se elevar
Temos que ter a consciência limpa, não manchar nossas mãos

Não fazer maus pensamentos, não julgar ninguém em vão
Ser justo em todos os sentidos, para cumprir nossa missão
Mostrar sempre a realidade, não iludir nossos irmãos
Em todas as situações, usar sempre a razão
Não deixar se dominar, pela cruel ambição
Procurar não ser covarde, enfrentar as situações
Em nenhum momento da vida, não ceder às tentações
Respeitar sempre o próximo, como queremos ser respeitados
Mostrar com exemplos e atitudes, que não cometemos pecado
Não discutir com aqueles, que preferem andar errado
Ajudar com a Verdade, para sermos imitados
Não desmoralizar aqueles, que precisam ser ajudados
Ensine o caminho certo, para não andarem errados
Dedique o máximo de teu tempo, para ajudar os viciados
Os que não usam a consciência, que seus dias estão contados
Que pelos venenos dos vícios, seus corpos estão sendo matados
Fazer tudo nesse mundo, como o homem mais justo fazia
Jesus Cristo, o Nazareno, o enviado messias
Jamais tocava trombeta, quando curava quem sofria
"Vai, tua fé te curou..."; humildemente dizia
Não dizia que fazia milagres, fazer o bem pretendia
Espiritualmente ajudava, quem a Ele recorria
Como filho de Deus, ajudava como devia
Amava todos como irmãos, injustiças não fazia
Pelos tiranos e injustos, sempre foi combatido
Por pregar a paz para o mundo, para viver todos unidos
Um Mundo Celestial, um verdadeiro Paraíso
Isento de todos os males, sem espíritos malignos
Um Mundo sem exploração, sem corrupção e sem vício
Todos espiritualmente iguais, ligados à Deus no Infinito

Onde todos se respeitassem, livres de todos os perigos
De seres puros e justos, com pensamentos divinos
Devemos ajudar os fracos, e os pobres de espírito
Aqueles que de pensar no mal, ainda não desistiram
Aqueles que pelo demônio, estão sempre possuídos
Os que não cuidam da alma e do corpo, e pecam em todos os
sentidos
Os que continuam matando e roubando, e todas crueldades praticam
Não jogar lama no próximo, não provocar nenhum desgosto
O lírio é uma flor linda, que pode nascer no lodo
Mas continua branca e bela, não se suja nem um pouco
Pela sua beleza e brancura, é procurada por todos
Não pinte no teu próximo, uma imagem impura
Quem tem amor e respeito, não critica, ajuda
Está sempre pronto a ajudar, qualquer pessoa na rua
Não pergunta quem é, se é honrada, digna e pura
Não tem nenhum preconceito, trata todos com amor, carinho e
candura
O pintor passa para a tela, o que traz no pensamento
Nela materializa, os seus próprios sentimentos
Aqueles que criticam os outros, seus defeitos estão escondendo
Pintam o seu próprio retrato, com tudo que vão dizendo
Mentem sempre quando falam, são todos podres por dentro
Não se pode só acreditar em palavras, fala a Verdade o exemplo
Depois da tempestade vem o sol, iluminando tudo que vemos
A esperança de dias melhores, faz também mudar o tempo
Fé, humildade e amor, acabam com os sofrimentos
Até a vontade de ajudar o próximo, que temos no pensamento
Para tudo tem uma saída, basta ter fé e acreditar
Só é impossível nesse Mundo, Deus como nós pecar

Quem tem fé e esperança, tudo pode alcançar
É somente usar as Grandezas, que dentro de todos está
Procurar dar bom exemplo, em tudo que praticar
Quando chegar no fim do dia, para si mesmo perguntar:
O que hoje fiz de bom, nesse mundo para ajudar
O quanto me preparei, para neste mundo não pecar
Se quando fui decidir, fiz tudo para não errar
Se tudo que consegui, foi derramando o meu suor
Se foi com trabalho honrado, que fiz com todo amor
E aquele alimento puro, que em minha mesa chegou
Se agradeci a Deus, porque me ajudou
Todos devem se examinar, suas atitudes e pensamentos
Se usam sempre a consciência, e têm só bons sentimentos
Se procuram fazer justiça, e não causam sofrimento
Se para os desesperados, levam amor e alento
Fale com sinceridade, diga toda Verdade
Se contribuiu com exemplo, não usou de falsidade
Se aproveitou todos os segundos, não abusou da liberdade
Se ajudou seus irmãos, para encontrar a felicidade
Se não descriminou ninguém, tratou todos com igualdade
Se não falou nenhuma mentira, usou só lealdade
Se foi sincero e justo, não usou de falsidade
Se só pensou em coisas boas, e não fez nenhuma maldade
Se o que fez durante o dia, foi por fé, amor e humildade
Cada um se analise, com o que vou expor aqui
Use a consciência, não esconda o que sentir
Use toda franqueza, para não se iludir
Se analise com consciência, para os erros corrigir:
1 És sincero contigo, e falaste sempre a Verdade?
2 Falas de qualquer jeito, ou esperas a oportunidade?

3 Falas sempre com franqueza, ou usas de falsidade?
4 Quais os impulsos que sentes, com mais assiduidade?
5 Quantas vezes, por não pensar te maculaste?
6 Quantas vezes em pensamento, sem saber da Verdade julgaste?
7 Quantas vezes, de ajudar teu irmão deixaste?
8 Quantas vezes, teu irmão descriminaste?
9 Diga com sinceridade, nunca de Deus duvidaste?
10 Responda com consciência: Sempre a todos amaste?
11 Em nenhum momento da vida, a ninguém prejudicaste?
12
13
14
15
16
17

Pergunte para a consciência, que tipo de pai desejas ser?
Pelo que fizeste até hoje, teus filhos que exemplo vão ter?
Já estás preparado, para um bom esposo ser?
Para teus filhos e o mundo, com teu bom exemplo aprender?
O que farias de coração, para este mundo salvar?...
Te sacrificarias como Jesus, se deixando na cruz pregar?

18 Quem de vós contaria sua história, para bom exemplo dar?
19 Sempre pensas com fé e amor, para poder ajudar?
20 Depois que o sol nasce, nunca pensas para o mal?
21 Responda se estás preparado, para da matéria te desligar?
22 Como espiritualmente pensas, encontrar teu predestino?
23 Tu mesmo escolherias, ou deixarias nas mãos de Deus?
24 Antes do casamento, pensas na esposa e também nos filhos
teus?
25 Responda de uma vez só, que esposa escolherias:
Pela pureza da alma, ou a materialista?
26 Pela matéria que podes ver, ou pelo espiritual avalias?
27 Se Deus te mandasse escolher, que filho escolherias:
28 Um Sábio tão elevado, como o Enviado Messias?
29 É porque estás preparado para ser pai, ou só por orgulho
escolherias?
30 O que não fazes para ti, para outro não farias?

31 Quando tomas atitudes, quais as tuas intenções:
Tomas pensando em ti, ou pensas em todos os irmãos?
32 Quando ajudas alguém espiritualmente, não é por segundas
intenções?
33 Quantas vezes consciente, maculaste teu irmão?
34 Jamais deixarias ser dominado, pela cruel ambição?
35 Jamais deixarias te fanatizar, por qualquer religião?
36 Renunciarias em nome de Deus, todos os vícios e tentações?
37
38
39
40

Reflita agora e medite; veja quanto te elevaste!...
Quantos erros cometeste, e quantos impulsos seguraste...
Conte com tua fé, quantas almas ajudaste?
Responda com consciência: Quantas vezes erraste?...

41 Quantas vezes com tuas atitudes, causaste sofrimentos?
42 Quantas vezes inconsciente, materializaste maus pensamentos?
43 Quantas vezes deixaste de ser honrado, mesmo por
algunsmomentos?
44 Pediste perdão a Deus, por provocar sofrimentos?
45 Falas sempre a Verdade, ou mentes todo
46 Te analise agora, reflita neste momento
47 Se és um ser preparado, para não causar sofrimento
48 E também para ajudar, aproveitando o teu tempo
49 Para neste mundo cumprir, Lei de Deus e Mandamentos
Alo – Espírito de Luz
Psicografada por R.S.

MEDITAÇÃO PARA O FINAL DE TODOS OS
MALES

Pensar Com Amor é Usar a Consciência
A liberdade é uma das coisas mais importantes na vida do homem, quando usada com responsabilidade, dentro dos padrões e
dos limites do ser humano, quando contribui para o bem e a felicidade de todos.
Ninguém pode demonstrar seu amor somente dando esmolas e
com palavras, principalmente, quando se aproveita da oportunidade para iludir e fingir que tem amor.
O Verdadeiro Amor é demonstrado permanentemente, em todas
as oportunidades, através de atos e bons exemplos em todos os
sentidos.
Quantos homens existem neste Mundo, que fingem sempre ter
amor, somente para iludirem e enganarem seus irmãos!... Fingem para adquirirem confiança e lideranças; para galgarem altos
postos e conseguirem fortunas e poder para viverem na opulência; em mansões e palácios ornamentados, cercados por criados
e mordomos, numa verdadeira extravagância e desperdícios.
Enquanto, lá fora, crianças choram e morrem de fome, abandonadas, sem amor, sem lar e sem pão. Mulheres se prostituindo,
ainda na adolescência, começam a vender seus corpos para conseguirem a sobrevivência!...
Mundo sem respeito! Onde crianças são as maiores vítimas de
uma sociedade cruel e desumana, que passam todos os tipos de
maldades à partir da infância. Os maus ensinamentos lhes são
passados em todos os lugares, até dentro do próprio lar! São lições gratuitas, financiadas por uma sociedade dominada pela cruel
ambição. São lições imundas e hediondas de prostituição e crimes, que ferem os sentimentos mais puros da dignidade humana!... São exibidas cenas de crimes e pornográficas, que até os
animais sentiriam vergonha, se tivessem entendimento!
O número de crianças nascidas ilicitamente, mortas antes de
nascer, desamparadas e jogadas nas ruas, é assustador e intolerável! Produto do desamor e da prostituição desenfreada; incentivada por pais irresponsáveis, governos e congregações lucrati-

vas de homens sem alma; corpos podres que continuam de pé a
serviço do mal!
Pais que perderam a noção do dever sagrado; não cuidam mais
dos filhos!... Mães abandonam seus filhos!... Negam o seio, atendendo à vaidade, tirando-lhes o direito de viver! Enquanto, na
Natureza, o chacal, cumprindo a sublime missão de mãe, abaixa
os seios para amamentar os filhotes.
O mal tomou conta do mundo! Incentivado pelos governantes e
meios de divulgações. Está oficializado em todas as partes do
mundo. Os maus exemplos vêm de cima para baixo; usam a
mentira no lugar da verdade.
Só o mal tem medrado!... A imoralidade invadiu o mundo, como
uma avalanche de lama, absolutamente incontrolável! Difícil
encontrar homens justos e honestos, para combater e acabar com
a corrupção, imundície e toda lama! Os maus exemplos vêm de
toda parte, até dos próprios governantes, onde muitos nadam num
mar de lama, habituados a todos os tipos de crimes e maldades!
Os maus exemplos se ampliam, estão em toda parte, até nos lugares sagrados, pela febre do poder e do dinheiro!
Deus disse: A ambição tem destruído as belezas que Deixei sobre a face da Terra!... A Natureza está confusa e doente... As
águas já não correm cristalinas, estão sujas e contaminadas pelas
maldades. Os celeiros naturais estão no fim, devastados vorazmente pela ganância, pondo em risco todas as vidas.
Os rouxinóis não cantam mais! Fugiram do homem! Seus cantos raros e distantes, são mensagens de tristeza e desespero, denunciando ao mundo as maldades do homem ambicioso e cruel;
que, como um monstro indomável e perverso, destrói tudo que
encontra pela frente, sem importar-se com as vidas que aqui estão.
Muitos não usam mais a consciência! Por nada têm respeito!
Agem como verdadeiros anormais, caminhando cegamente para
o abismo, à procura do seu próprio fim!...
Quem tem consciência, pode muito bem prever a grande tragédia; tendo em vista o que o homem destruiu. Basta olhar na Natureza, para ver todo mal causado à ela até hoje... Gases venenosos, que pairam sobre todas as cabeças, destruindo o teto do pla-

neta e toda a Natureza, transformando sua superfície num deserto estéril e sem vida. Energias terríveis, gases venenosos, e armas de guerra de poderes destruidores incalculáveis, prontas para
serem acionadas contra toda a humanidade; capazes de destruírem muitas vezes, tudo que aqui existe.
O homem apressa o seu fim! Está ficando encurralado pelos seus
próprios erros. Prepara o seu fim e o fim de tudo, tentando erradamente evoluir.
Homens maus e incompetentes são conduzidos triunfalmente
ao poder, apoiados por multidões de fanáticos e irresponsáveis;
vítimas de uma educação medíocre e dirigida, especialmente, pelo
materialismo tirano e cruel.
Governos espiritualmente despreparados, conduzidos por congregações lucrativas, escravizam seu povo; provocam fome e
miséria, transformando os povoados e as cidades, em cemitérios
de seus próprios habitantes. Com seus desmandos, proporcionam todos os tipos de males, vícios, crimes e prostituição.
Leis que liberam o mal, permitindo uma destruição nefasta e
cruel, através dos vícios oficializados, prostituição, destruição e
miséria.
Tudo marcha aceleradamente para a esterilização e uma destruição total! Ciências maléficas, aproveitadas de mentes alienadas,
são aplicadas, irresponsavelmente, por vaidades e ambições. Sábios que se arremessam num vazio desconhecido, pensando que
estão subindo, sem saberem que, materialmente, nunca passarão
as fronteiras do tempo. Vão esterilizando e destruindo tudo, sem
pensarem no futuro e nas conseqüências de seus atos; que, inevitavelmente, reduzirá o número de vidas no planeta; podendo provocar uma extinção total de muitas espécies, tal qual, como aconteceu com os dinossauros e outros seres, que o homem, até hoje,
não teve conhecimento.
As conseqüências maléficas, pelos erros dos homens, serão
muitas! Tudo que o homem mudar na Natureza, pensando ser
benéfico, no futuro, será desastroso! Sofrerão conseqüências
imprevisíveis e irreversíveis. Provocarão catástrofes, uma atrás
da outra.
Enquanto nações gastam fortunas com armas destruidoras, e

outros produzem venenos para viciar e matar corpos, crianças
abandonadas perambulam famintas pelas ruas, à procura de restos de alimentos nos lixos. Imploram uma esmola, pelo amor de
Deus, ou roubam para matar a fome. Outros morrem por não
terem o que comer, ou, por não terem a oportunidade de participar do mesmo banquete.
Corpos pequeninos, de olhos esbugalhados e esqueléticos, devorados pela miséria, espalham a realidade de um mundo sem
alma e sem amor. Outros rastejam sem forças, abraçados às pernas de suas mães, gritando, implorando um prato de comida, para
que a morte não lhes roube a vida.
Recém-nascidos, agarrados aos seios secos de suas mães, doentes e desnutridos, sugam, de longe em longe, uma gota de leite
materno, num esforço heróico para manter a vida. Mundo ingrato e sem alma! Onde mães desesperadas, cheias de amor, embalam seus filhos nos braços, para acalmar o choro doloroso da
fome; enquanto lágrimas correm por suas rugas desenhadas no
rosto pela miséria.
E os delitos não param! Continuam a fazer novas vítimas; que
terão o mesmo destino daqueles, que tiveram a desdita de nascerem num mundo podre, de maldades, de vícios e prostituição.
A miséria e a fome no mundo, nunca foram tão abrangentes, e o
povo tão escravo! Mataram mais seres humanos, do que todas as
guerras que já tiveram notícia!... A miséria não é coisa de Deus!
É o resultado da cruel ambição, e das maldades criadas pelo homem!
Todas as tragédias e calamidades, têm sido provocadas pelo homem; pela sua ambição e desamor!...
O Espírito de Luz entrou no corpo de Ezequiel e falou: as... Em
todos os lugares habitáveis, as cidades serão destruídas... Profanarão lugares ocultos... Entrarão neles saqueadores e profanarão... Vem a destruição; buscarão a paz, mas não terão nenhuma... Virá miséria sobre miséria, e se levantará rumor sobre rumor...
Todas as iniqüidades cometidas até hoje sobre à Terra, nasceram do homem! Não seria justo culpar um inocente e esquecer o
verdadeiro culpado! Por isso não podem culpar a Deus, o que

tem acontecido de ruim para o mundo, como costumaram fazer
até hoje... Todos os males, tragédias e desditas sofridas pelo homem, têm se atribuído a castigos de Deus... Pura blasfêmia!...
Deus, na Sua Infinita Bondade, jamais cometeria tamanha mesquinhez, descendo para a vingança!... Só tiranos e perversos podem pensar assim, criando esses tipos de deuses, que gostariam
de ser!
Jesus disse: ois semelhantes aos sepulcros branqueados, os quais,
parecem por fora formosos aos homens, mas, por dentro, estão
cheios de ossos de mortos e de todas as asquerosidades!... Assim
também vós outros, estais cheios de hipocrisias e iniqüidades!...
O homem pouco aproveitou o desempenho de sua inteligência,
no sentido positivo. Pensou sempre, que a vida terrena é única!
Tão curta como sua imaginação!... Assim aprenderam; foi o que
lhes ensinaram desde a infância, dentro dos limites da vida terrena.
Foram sempre enganados! Gravam em suas memórias coisas
negativas que erradamente pensam; prejudicam o corpo e a alma.
Passam de pais para filhos ensinamentos errados, recebidos de
crenças, congregações e religiões, que vêm de geração em geração. Quando buscam respostas para suas dúvidas, falam sempre
inverdades no sentido material da vida. Não falam do Espiritual;
do sentido verdadeiro da Vida; das vidas de antes, e de outras
que na frente viverão, em Dimensões diferentes, na Viagem para
Deus.
E disse o Senhor: i? Não ouviram a Minha Voz? Não andaram
nela?... Ouvi pois mulheres, a Palavra do Senhor; recebei em
vossos ouvidos o discurso de Sua boca... Ensinai a vossos filhos,
cada uma de vossas vizinhas... A morte entrará nas casas para
perder as crianças nas ruas, os moços nas praças... Cairão os cadáveres dos homens como esterco na face da Terra, e como feno
atrás do segador, e não haverá quem os recolha... Não se gloriem
os sábios no seu saber, o forte na sua força, o rico na sua riqueza;
se glorie, o que reconhecer-me. Façam Misericórdia, Juízo e Justiça sobre a Terra...
O homem parou no tempo! Não evoluiu espiritualmente! Não
difere de seus ancestrais que viveram a milhares de anos atrás.
Procuraram evoluir espiritualmente no sentido negativo, partin-

do da ambição; desequilibraram! Prejudicaram a si e a todos destruindo a Natureza; contrariando Lei e Mandamentos de Deus,
não usando a consciência.
Perto está, o fim de tudo que é ruim e falso; dos pregadores
hipócritas, comercializadores da fé, vendilhões do Templo, instrutores de falsas religiões, falsos cientistas, líderes e sábios
enganadores, que infelicitam o mundo com maldades e ambições. Não enganarão mais o mundo com sua vã filosofia; com a
qual, procuram desviar o mundo do caminho de Deus. Não triunfarão as bestas e os anticristos; os homens não enganarão mais
outros homens.
Surgirá, no futuro, alguém que governará o Mundo com Amor e
Justiça, por meios lícitos e celestiais. Surgirão em todas as nações líderes espiritualizados, honestos, incorruptíveis, que estarão acima das maldades e das ambições; longe do mal. Pessoas e
governantes iníquos, perecerão. Os próprios malfeitores serão
eliminados; apenas mais um pouco, e nenhum iníquo mais existirá. Religiões seitas e congregações, comandadas por tiranos,
hipócritas e ambiciosos, que se nomeiam representantes de Deus,
fanatizando e escravizando seus adeptos, para conseguirem bens
e fortunas, cairão e não levantar-se-ão mais. À partir dali, a Palavra será pregada com exemplo; sem orgulho, sem pompas e ambição; como Jesus pregou: com Fé, Humildade e Amor.
Jesus disse: tos... Haverás de ouvir guerras e rumores de guerra... Mas não será esse o fim... Vos entregarão tribulações; será o
princípio das dores... Quando a abominação da desolação chegar
em Lugar Santo, subam para as montanhas... Os que preservarem até o fim, esses serão salvos... As religiões fugirão de suas
finalidades; se materializarão pelo orgulho e ambição; se
digladiarão entre si, buscando a soberania no mundo material,
visando o poder e o dinheiro, esquecendo-se de Deus e da Vida
Eterna... Poucos serão os que obedecerão a Lei e Mandamentos
de Deus... Delinqüência juvenil e violências surgirão em toda
parte... Tiranos, reencarnados em corpos atraentes, enganarão a
maioria; serão conduzidos ao poder, ajudados por bestas e
anticristos, encarnando espíritos do mal... Os homens serão amantes de si mesmos; desobedientes aos pais; mais amantes dos pra-

zeres do que de Deus... Os iníquos e impostores passarão de mal
a pior... Os acontecimentos trágicos se multiplicarão... Guerras e
crimes hediondos serão cometidos contra pessoas inocentes a
todo instante e em toda parte... As leis dos homens serão impotentes... Os fora-da-lei dominarão comunidades e cidades inteiras; farão delas seus impérios, que comandarão de dentro dos
próprios cárceres... Os malfeitores surgirão em todas as partes,
levando pânico, terror e desespero... Ao anoitecer, todos terão
que se recolher para se proteger; em cada canto encontrarão um
malfeitor, um ladrão, um matador, um estuprador, cometendo
todos os tipos de crimes hediondos... A justiça dos homens perecerá; perderá a independência; obedecerá ordens de governos tiranos... Todos os homens terão o seu preço... O mal será praticado com o pretexto de cumprir a Lei e fazer o bem... Virão leis e
ordens que provocarão flagelos e tormentos, levando a miséria
material e espiritual, tirando o direito ao trabalho honesto pela
sobrevivência; proporcionando injustíssimas mortes do corpo e
da alma de adultos e crianças inocentes... A miséria e a injustiça
chegarão a um ponto, onde ninguém mais conterá a fúria dos
desesperados e famintos... Tudo será saqueado; todos perderão o
direito de ir e vir; ninguém terá mais tranqüilidade, e se sentirão
ameaçados dentro de seus próprios lares... Mansões e palácios
serão transformados em prisões de seus próprios donos, cercando-os de muralhas e seguranças, com medo da violência e dos
saqueadores... Os exércitos se sentirão impotentes para conterem a violência de toda turba enfurecida... Prisões e cárceres serão insuficientes para abrigarem os fora-da-lei... O caos será total!... As pestes aparecerão em todos os lugares, levados pelos
vícios e a prostituição, que devastarão cidades inteiras; os corpos enfraquecidos pela fome e a destruição, serão dominados
pelas doenças e levados à morte...
Ele disse: O que fizeste, tu, homem, com o Mundo maravilhoso
que te Confiei?... Aperfeiçoaste a indústria do mal para teus herdeiros, destruindo a Natureza e tudo que Criei; que dá Vida à
Vida, faz parte da Vida e do teu corpo. Dias virão, que ninguém
acreditará e te ouvirá. Estarás longe de tuas maldades, e não voltarás ao que destruíste; mas Eu Reconstruirei! Não ouvirão tuas

lamentações, nem os ruídos de teus passos, e o Mundo ficará
livre de tuas maldades. Teus tesouros serão destruídos; serão
imundícies, e tomarão o destino de tudo que é ruim e podre: ,
porque não terás para quem vender ou repartir. Não terás a visão
da multidão que tanto enganaste; ouvirás somente o som de tua
trombeta. Longe estarás, daqueles que em Mim acreditaram e
levaram a Minha Palavra adiante. Nada te restará, nem aqueles
que geraste, que não mostraste o caminho a seguir; deixaste se
contaminarem nos atalhos da vida; não passaste a Minha Palavra; não ensinaste os Meus Mandamentos; deixaste que outros
os cuidassem, sem que os tivesses preparado para o Mundo que
os esperava. De Mim esqueceste, sem que Eu tenha te abandonado! Destruíste tudo que te Dei, esquecendo da Grandeza que
Coloquei dentro de ti, para tua felicidade e do Mundo que te
Confiei. Em tudo que Criei, Deixei a Verdade para que pudesses
Me encontrar..., e não Me procuraste! Fechaste os olhos e não
olhaste dentro de ti, para ver se lá Eu estava. As glórias de teus
ornamentos materiais, são imagens abomináveis e detalhes da
imunda e maligna destruição da tua morada!
Outros virão de Dimensões diferentes, para cessar a arrogância,
os crimes de sangue, e toda espécie de violência cometida contra
o próximo e tudo que Criei. Apressa-te a amar o Mundo que te
Ofereci! Ainda há tempo para seguir o caminho que não encontraste! Só estarão Comigo, aqueles que dão bom exemplo do que
pregam em Meu nome; os que não fazem, não deveis escutar;
são verdadeiros anticristos.
Chegará o fim de todas as maldades; não haverá mais sofrimentos; virá a nova ordem de Deus; não existirá mais iníquos na face
da Terra. Nesse tempo, os Justos escalarão as montanhas; a língua do Mundo gritará de júbilo. Tudo será paz... Os inimigos de
Deus, por seus próprios erros e maldades, serão reduzidos à nada.
Em vez de multiplicarem a Vida, multiplicarão a morte pelas
maldades e prostituição; não produzirão o sêmen da Vida, mas, o
da morte, que infectará os maus pelas pestes, e todos que não
seguirem Lei e Mandamentos de Deus.
Ele disse: uas lágrimas, e não haverá mais mortes nem prantos;
nem clamor e nem dor; as coisas anteriores já passaram... Nin-

guém será mais iludido por doutrinas falsas, fanatizados, dominados e explorados materialmente. Todos serão igualmente respeitados... Cessarão todos os danos sobre a Terra... Farei aliança,
entre os homens e alimárias do campo, e com as aves do céu, e
com os répteis da Terra... Serão eliminadas todas as armas destruidoras... Acabarei com as guerras na face da Terra... E Eu farei
dormir com segurança... Não se causará ruínas, nem se fará danos em todo o Meu Mundo...
Rastejes, até teu corpo se esfarelar e se tornar pó, para que outros que aqui ficarem, possam se conhecer e compreender, que
teu corpo e sangue são símbolos da Vida e do Amor; único sentimento capaz de ensinar o Verdadeiro Caminho a seguir.
O Verdadeiro Sábio, nada inventa para destruir. Quando espiritualmente preparado, esquece de si mesmo para pensar em toda
humanidade. Quem assim não pensar, é um pobre doente mental! Não se ajuda, e não ajuda o Mundo, será sempre um paralítico espiritual!...
Alo - Espírito de Luz
Psicografada por R.S. em 25 de dezembro, de1989.

A CONSCIÊNCIA E O DEVER - 01

É PRECISO TER DIGNIDADE
Aqui vai um pedido, para quem ler e escutar as mensagens:
Leia com atenção, para conhecer toda Verdade
Analise com consciência, o que seus conteúdos trazem
E ajude neste mundo, a acabar com as maldades
Examine seus conteúdos, e também frase por frase...
Descobrirás quem é honesto, e quem ama de verdade
Conhecerás os mentirosos, e os que usam falsidade
Conhecerás todos os tiranos, que cometem crueldades
Faça um exame de consciência, depois de ler as mensagens
Veja se só deste bom exemplo, e se a todos respeitaste
Quando foste decidir, no lugar do outro ficaste?
Não foste iludido, por muitos que escutaste?
Em quem caluniou teu irmão, simplesmente acreditaste?
Passe sempre para todos, tudo que de bom aprender
Jamais fale em vão, saiba sempre o que dizer
Fale sempre a verdade, para não te arrepender
O que não queres de mal para ti, não deves para os outros fazer
Depois de ler as mensagens, procure passar para frente
Ensine para teu próximo, o que nelas aprenderes
Não importa a religião, no que teu irmão crer
Semeie esta semente, para neste mundo crescer
Quem ajuda a humanidade, jamais vai se arrepender
Passe as mensagens de graça, porque a Verdade não se vende
Tudo que fizeres de bom, faça espiritualmente

Quem cobra pela Verdade, ajudar a ninguém pretende
Não passam de vendilhões do templo, que reencarnaram novamente
Jesus curou e passou a Verdade, e nenhum pagamento aceitou
Curou todas as doenças, fazia só por amor
Não dizia que era milagre, nunca a ninguém enganou
Fazia tudo espiritualmente, de ninguém nada cobrou
Humildemente dizia: "Vai, tua fé te curou..."
Passe de graça as mensagens, reproduza para ajudar
Passe todas para frente, sem nada do próximo cobrar
Entre nessa corrente, que a recompensa de Deus virá
Serás ajudado na matéria, em conseqüência do espiritual
De todos os males e doenças, Ele vai te livrar
A saúde do corpo e da alma, sempre conservarás
Não te troques, não te vendas, nunca deixes te enganar
Não deixes te corromper, não te iludas pelo mal
Te analise espiritualmente, depois de as mensagens escutar
Veja se sempre buscaste a Verdade, para depois acreditar!...
Otirípse Otnas - Espírito de Luz
Psicografada por R.S.

PELO VÍCIO O HOMEM TRAI
Aqui a mentira sempre vence, é um mundo de traidores
Provocam sofrimentos e mortes, fazem quase todos sofredores
Tem muito ódio e inveja, poucos que têm amor
Poucos que cuidam de sua alma, e lembram do Criador
Criaram um mundo cruel, envenenam até seus irmãos
Pelo dinheiro fazem tudo, por nada têm compaixão
Não sentem amor por ninguém, esfriaram seus corações
Tiram o pão das crianças, que morrem de inanição
Criaram um mundo traiçoeiro, até o próprio corpo eles traem!
Tudo é fora da conta, comem e bem demais!
Se envenenam pela boca, não fazem ao natural
Não usam a consciência, deixam os vícios matar
Criaram um mundo de vícios, fazem quase tudo errado
Nascem e morrem sofrendo, quase todos envenenados
Crianças nascem no vício, no ventre são maculadas
O resto todos aprendem, no mundo que foi herdado
Ensinam a se viciar em tudo, até para se alimentar!
Envenenam alimentos e águas, envenenam até o ar!
Já envenenaram tudo, não têm mais o que envenenar!
Com os venenos e os vícios, o dinheiro vão ganhar
É uma escola terrível, que os vícios sempre ensinaram
É a escola da cruel ambição, que para todos passaram
Não é uma ambição natural, que usam para ganhar!
É uma cruel ambição, que faz roubar e matar!...
Faz esquecer da consciência, para tudo macular
Neste mundo tudo é vício, só por vício o homem faz!
Começa pelos adultos, e as crianças vão atrás
É um mundo cheio de vícios; o natural não tem mais!

Poucos aqui são perfeitos, são quase todos anormais!...
Jôe Luiz - Espírito de Luz
Psicografada por R.S.

O MAL S
Muitos não trabalham, exploram para multiplicar o seu pão
Nunca suaram seus corpos, roubam o suor do irmão
Dão maus exemplos a todos, para Deus, não têm perdão!
Só mudam o tipo de roubo, não deixam de ser ladrão!
Todos os crimes do mundo, nasceram da ambição
Que aprendem desde criança, com as velhas gerações
Passam sempre para os novos, suas perversas lições
Passam para o mundo todo, criam criminosos e ladrões
Dos crimes cometidos, condenam os menos culpados
Os maiores criminosos, nunca foram presos e julgados!
São os que não deixam as crianças, o seu Deus conhecer
A sociedade perversa, que ensina a se corromper!
Um dia vai ter fim, o mundo de perdição
Todo mal é passageiro, representa a escuridão
Chega a luz, clareia tudo, mostra a lama e a podridão
Para os puros se livrarem, de toda contaminação
Vem a Providência Divina, para o mundo todo limpar
Usa a própria Natureza, para todo lixo enterrar
Acaba com toda podridão, que pode o homem formar
Livra a face da Terra, do joio que aqui está
Existe um buraco negro, que o lixo do Universo atrai
Para se juntar ao lixo, vai o ruim, o bom não vai
É a Lei da Natureza, o mal só o mal atrai
O bem fica com o bem, de junto de Deus não sai
Jôe Luiz - Espírito de Luz
Psicografada por R.S.

SOLTE O HOMEM E PRENDA O MAL
Homem! Se tu não repetisses, os erros de teus antepassados...
À muito este mundo estaria, de todos os males curado!
Não haveria dor nenhuma, o mal seria afastado
Encontrarias a felicidade, que tanto tens procurado
Vives punindo teus irmãos, pelos erros praticados
Nascem vendo e aprendendo maldades, que nunca têm se acabado
Teus filhos aprendem tudo, antes de homens formados
A culpa é toda tua, pelo mal que tens passado!...
Não adianta prisão ou cárceres, ou mesmo pena de morte
Não adianta matar hoje, para o crime voltar mais forte
Solte o homem! Prenda o mal! Não deixe que ele se solte!
Cuide bem das crianças, eduque-as e lhes dê melhor sorte
O maior crime do mundo, é desamparar as crianças!
Só padecem! Não vivem! Não têm um coração que as ame!...
É como uma pedra de gelo, que logo derrete e some...
Se não colocar em lugar limpo, derrete e corre para a lama
Homem!... Se te perguntassem: De onde vieram os teus erros?...
Logo responderias: Foi de quem veio primeiro!...
Os pais vieram na frente, os filhos os derradeiros
Crianças nascem puras, dos pais são os herdeiros!
Encontraram um mundo perdido, por isso elas se perderam!
Não lhes ensinaram a Verdade, porque os homens não são verdadeiros!...
Muitos são mortos vivos, não sabem que já morreram!
Os que ainda estão de pé, os corpos já apodreceram
Já começaram os sete anos, os sete da Transição
Separar o joio do trigo, queimar todos os lixos e enterrar a po

dridão
Para deixar o mundo livre, de toda contaminação
Limpar toda erva daninha, para a nova geração
Franccesco - Espírito de Luz
Psicografada por R.S.

QUEM DEVE SER CONDENADO?
Todos escrevem uma história, no mundo em que estão vivendo
Escreve uma História Divina, quem só o bem vai fazendo
No mundo procura cumprir, Lei de Deus e Mandamentos
Cada exemplo uma página, que em nossa história escrevemos
Aprendemos desde criança, com tudo que vamos vendo
No que vamos escutando, no que diariamente vamos lendo
Nas histórias verdadeiras, e nas que não aconteceram
No que escutamos e vemos, o bem e o mal aprendemos
As crianças se maculam, onde existem más lições
Dentro do lar e fora dele, quando não dão proteção
Quando os pais não amam os filhos, nos erros não prestam atenção
Dão liberdade excessiva, acabam na perdição
Fazem tudo o que eles querem, para o mal não dizem, não
Deixam se criar nos meios corrompidos, e aprender as más lições
No fim perdem a consciência, todo senso da razão
Aprendem todas as maldades; se tornam criminosos e ladrões
Sempre o menor culpado, é que sofre a condenação
Quem tem poder e dinheiro, jamais vai para a prisão
Os maiores culpados, continuam em liberdade
Os maiores criminosos, continuam na impunidade
Corrompendo e prostituindo, toda humanidade
Cometendo e ensinando, todos os crimes e maldades
Pergunte para tua consciência: Quem são os maiores culpados?
Se houvesse justiça, quem deveria ser condenado?
O professor ou o aluno? Quem ensinou, ou o ensinado?
Responda com sinceridade, sem ser influenciado!...

Quem ensinou, ou quem aprendeu? Quem são os maiores culpados?
O governo que não coíbe, e deixa fazer tudo errado?
Os legisladores corruptos, que não honram os seus mandatos?
Que prometeram igualdade e justiça para todos, e a todos enganaram?
Juraram cumprir as leis da Pátria, e depois o juramento quebraram?
Os sentenciadores, que sem buscar toda verdade, a muitos inocentes condenaram?
São àquelas autoridades, que vendo o mal se calaram?
Procure e me diga agora: Quem são os maiores culpados?
Quem deveria estar no banco dos réus, para ser corretamente
julgado?
É o professor ou o aluno, que deve ser condenado?
São os que juraram defender a Pátria, e ficaram de braços cruzados?
São os defensores ou os acusadores? Dentre todos, quem disse a
verdade?
Foram àquelas testemunhas falsas, que covardemente acusaram?
Que juraram dizer somente a verdade, e falso testemunho levantaram?
Porque não viram toda verdade, só em palavras confiaram!
Foram os senhores jurados, que acreditando em palavras, condenaram?
Que com palavras e discursos bonitos, no fim se emocionaram?
Coloque-se no lugar de todos e responda: Quem são os maiores
culpados?
Se as leis fossem perfeitas, quem deveria ser condenado?
Toda sociedade, que o mal tem ensinado?
Os juizes e pastores, que casam os pais despreparados?
Que no fim dessa união, nascem filhos desequilibrados?
Ou condenamos o mundo todo, porque aceitam o que é errado?!

Aplaudem e conduzem ao poder, homens indignos e desonrados!
Responda para tua consciência, se também não fosses culpado!?
Se no mundo combates o mal, e não fazes nada errado!?
Se para decidir e julgar, no lugar do outro tens ficado!?
Se em todos os sentidos da vida, a Consciência Divina tens usado!?...
Otirípse Otnas - Espírito de Luz
Psicografada Por R.S.

PENSE EM TODOS E NO FUTURO
Tem muitos governos no mundo, que são uns pobres coitados
Também legisladores, que são por outros mandados
Que não têm autoridade, são sempre teleguiados
Não têm dignidade, para cumprirem seus mandatos
Juram defender a Pátria e a lei, mas o juramento é quebrado
Depois que assumem o poder, por seus donos são mandados
Não agem com liberdade, são tratados como escravos
Obedecem cegamente, aqueles que os contrataram
Ficam todos dominados, pelo poder e o dinheiro
Só têm o nome de galo, mas não cantam no terreiro
Envergonham a sua Pátria, são covardes e têm medo
Não governam, e são governados, até pelos estrangeiros
Pelos poderosos são comprados; o que eles mandam, vão fazer
Não cumprem as leis da Pátria, em outra cartilha vão ler
Na cartilha de seus donos, que os colocaram no poder
E os direitos sagrados do povo, nunca querem atender
Governos honrados e dignos, fazem respeitar seus espaços
Fazem respeitar o seu povo, e seus direitos sagrados
Põem a Pátria acima de tudo, não fazem do povo, escravo
Pagam o que é justo a todos, não deixam ser explorados
Governo que assim não procede, se vendeu, foi comprado
O povo não deve confiar, em traidores da Pátria
No colarinhos brancos, aprumadinhos de gravatas
Que traíram e se venderam, e não têm vergonha na cara
Que enganam e traem a todos, com a maior cara lavada
Antes de acreditar, olhe dentro dos olhos de quem te fala
Veja se não estás escutando, um maligno, um canalha
Um lobo com pele de ovelha, ou um patife com trapaças

Um grande traidor, que não têm vergonha na cara
Jamais deixe te enganar! Busque a verdade com o tempo!
Não acredite em palavras, acredite no exemplo
Ame tua querida Pátria; não te empolgues, sejas sereno
Escolha os homens honrados, para não provocar sofrimentos
A Pátria é o teu lar, o mundo o lar de todos
Elejas homens de verdade, não elejas mentirosos
Não te troques, não te vendas, nem a peso de ouro
Deus está com os homens honrados, não está com os corruptos
Ame a tua querida Pátria, pense em todos e no futuro...
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A CONSEQÜÊNCIA É O RETRATO
Quando praticas um ato, a conseqüência é o retrato, sem ninguém ampliar. É o presente e o futuro, poderá influir em tudo,
para o bem ou para o mal. Na inteligência buscas o bem, quando
a consciência usas, nela buscas a perfeição do teu lado espiritual,
para formar um único elo, que com Deus podes ligar.
Faça como os que já subiram, para outras dimensões partiram, e
continuam a ajudar. Ajudam, e muitos não sabem, não querem
acreditar. Ajudam com as coisas eternas, não com as coisas modernas, que vão sempre inventar. Que no tempo vão se acabando, e continuam mudando, não têm vida, não podem multiplicar.
O Homem diz ser sábio... Não. Não existe sábio errado, não
mata, não rouba, não mente, não mata gente, não inventa para
matar; no mundo só vai ajudar. Não inventa coisas erradas, não
faz guerras malvadas, só faz o que Deus mandou.
Não tente fugir dos deveres, não faça os outros sofrerem, pois
na frente vais pagar. Quanto mais fizeres o mal, maior será o
tormento, não terás paz um só momento, sempre vais purificar.
O mal que nos outros provocas, em dobro para ti volta, até que o
bem vá praticar.
Todos têm o seu espaço, este mundo é o pedaço, até onde conseguiste chegar. Use somente o que é teu, somente o que Deus te
deu, não vá dos outros tirar. O que é dos outros é sagrado, tem
que ser respeitado, procure também ganhar. Ganhe sempre com
teu suor, faça tudo com amor, para Deus te ajudar.
Vá!... Use tua inteligência, obedeça a consciência, não deixe te
macular. Sejas um Sábio, construa, não destrua o mundo, pense
nos que vão chegar.
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OS JUDAS QUE NÃO SE ENFORCARAM
Aqui poucos são os homens, que usam a Consciência Divina
Roubam de quem trabalha, para uma minoria
Quem tem o poder nas mãos, tem sempre a triste mania
De tirar de quem não tem, para dar a quem não precisa
Tiram de quem trabalha, dos que pela Pátria dão a vida
De quem ergue com suor e sangue, a sua Pátria querida
Quando chegam na velhice, são pelos governos traídos
Tiram todos os direitos; transformam todos em mendigos
Vão matando os corações cansados, de baterem pela Pátria
São roubados e enganados, com a maior covardia
Pelos maiores hipócritas, pelos mestres da mentira
Pelos governos injustos, que o povo enganado confia
O direito de quem trabalha, não pagam, ainda tiram
As leis que os legisladores aprovam, os próprios governos não
ligam
Muitas são leis cruéis, matam de fome e sacrificam
O último pão de quem precisa, de sua mesa retiram
Não respeitam os mais velhos, sempre tratam mal a todos
Não são punidos, nem presos, aqueles que roubam do povo
Não trazem o dinheiro de volta, depois que descobrem o roubo
Continuam governando, e fazendo o povo de bobo
Tristes cenas de covardia, num mundo de injustiças!
A maioria que governa, não tem Consciência Divina
O povo é injustiçado, tiram-lhes os direitos e a vida
Matam crianças de fome, e os velhos heróis eliminam
Os heróis que trabalham, hoje as leis crucificam
São todos injustiçados, e o suor deles ainda tiram
O pão que economizaram, de suas mesas retiram

Em vez de condecorá-los, os governos ainda puniram
Tiram o último pão, e provocam fome e martírio
Aqui os corações esfriaram, poucos que têm amor
Fizeram um mundo de escravos, de famintos e sofredores
Existem muitas Judas, que novamente reencarnaram
Que sempre foram covardes, por isso não se enforcaram
Com o dinheiro sujo, as suas mãos sempre queimaram
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AS LEIS DOS HOMENS
Muitas leis de quem governa, são do próprio povo inimigas
Poucas pessoas que as fazem, têm Consciência Divina
Quem tem poder e dinheiro, nas suas malhas não fica
Fazem todos os tipos de maldades, e não são julgadas, nem punidas
É no que o homem mais confia, nessa grande mentira
São nas próprias leis dos homens, que muitos desonestos se abrigam
Elas já puniram muitos Justos, como se fossem assassinos
Homens de grandes missões, não deixaram cumprir o predestino
As leis dos homens são falhas, muitas são grandes mentiras
O povo é o mais enganado, na hora de fazer justiça
Elas são feitas para os pequenos, os poderosos não são punidos
Suas malhas são pequenas, por isso os grandes não ficam
As maiores injustiças, estão nos textos das leis
A única verdade que tem, está na sua insensatez
Enganam o mundo todo, quase sempre de uma vez
Engrandecem o tirano, pelas injustiças que fez
Pegam os peixes pequenos, os grandes não ficam nas malhas
Elas vêm de suas origens, todas cheias de falhas
Nas suas interpretações, ficam todas cheias de mágicas
Quem as usa nos seus direitos, quase sempre se atrapalha
O povo é o mais enganado, na hora de fazer justiça
As leis dos homens são cruéis, enganam e sacrificam
Elas que fazem as guerras, dificilmente pacificam
Fazem muitas pessoas infelizes; muitas se tornam malditas
Para garantirem o tirano no poder, fazem até leis místicas
Acobertam os desonestos, aos justos sacrificam

Ocultam muitos direitos, e incentivam as rebeldias
Trazem para os desonestos tranqüilidade, para os justos, agonia
Aqui é difícil leis perfeitas, feitas por mãos limpas
Poucas leis trazem a Verdade, a maioria são de mentira
É difícil juizes justos, de purezas infinitas
E legisladores corretos, com Consciência Divina
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LEIS QUE CONDENAM AS VÍTIMAS
Aqui existem muitos órfãos de pais vivos, pelas ruas abandonados
Por esses infelizes, os governos são os culpados
Também os legisladores, que as leis têm preparado
Os pais e a sociedade, que maus exemplos têm dado
Se perguntasse quem é o responsável, diriam logo: Eu não sei!...
Ocultam toda Verdade; não dizem que a culpa é da lei
Fazem-nas todas complicadas, para ninguém entender
Enroladas e mentirosas, como muitos que foram fazer
Fazem leis complicadíssimas, para a todos confundir
Fazem com o objetivo, de enganar e iludir
É difícil interpretá-las, para a Justiça decidir
No fim acaba vencendo, aquele que souber mentir
Deixam margem para quem tem poder, os direitos subtrair
Para no fim ser vencedor, aquele que mais mentir
Aquele que mais souber, a Justiça confundir
Para com as leis que os homens fazem, os direitos ninguém pedir
O mundo vive enganado, com tantas leis de mentira!
No fim sempre sai perdendo, quem da Justiça precisa
Leis que tiram os direitos das outras, e no fim fazem injustiças
Absolvem os culpados, e os justos se complicam
Tem muitas leis dos homens, que o réu transformam em vítima
Quando entra o dinheiro, todo direito complica
No fim elas se transformam, e não fazem justiça
As vítimas se tornam réus, e pelo dinheiro são vencidas
Homens sem dignidade, são conduzidos ao poder
Por seus seguidores fanáticos, sem cultura e sem saber

Com o poder e o dinheiro, iludem e conseguem vencer
Com seus longos e mentirosos discursos, iludem e vão convencer
Muitos pela fome se vendem, outros por vergonha não ter
Aqui poucas pessoas resistem, às muitas tentações da vida
Poucas que não foram enganadas, e por ninguém iludidas
Só as que têm elevação espiritual, é que não se deixam ser
vencidas
Vencem todas as tentações, das pessoas malignas
Aqui poucos que dominam a língua, para só a Verdade falar
A maioria só fala mentiras, e muitos vão acreditar
Os que não buscam o bom exemplo, é que sempre vão se enganar
Não honram o próprio nome, e o bem não vão praticar
Aqui a maioria se engana, porque acredita sem ver
Não procuram toda Verdade, naquilo que vão dizer
Acreditam nas mentiras, sem da Verdade saber
Acabam sendo enganados, e no fim vão sofrer
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RECADO PARA DEUS
Meu Deus! Já andei por todo este mundo, ajudei espiritualmente em tudo, e o mal vai aumentando. Homens sendo condenados,
pelos males mortificados, e todos se viciando.
Velhos abandonados, pelas leis dos homens, sendo maltratados,
e de fome agonizando. Pais que não cuidam dos filhos, deixam
no mundo sozinhos, e os governos não olhando. Crianças abandonadas nas ruas, com fome e seminuas, e poucos que estão se
importando.
Todos os sofrimentos tenho visto; sofredores como Cristo, sofrendo por serem justos. Tiram todos os direitos; as leis já vêm
de propósito com defeitos, para confundirem os juizes puros.
Todos fazem pouco caso, dos pobres e dos desgraçados; não ajudam, nem dão amor. São condenados ao sofrimento, por
governantes nojentos, sem consciência e sem pudor. Sofrem todos neste mundo; o de crianças e velhos é mais profundo, é difícil curar a dor. Dos velhos que trabalharam, que suas vidas dedicaram, por sua pátria querida. Esses velhos heróis, que o desprezo neles dói; aumenta mais a ferida... O sofrimento permanente,
que todos eles sentem, em todos os momentos da vida. Que matam seus corações, com tantas ingratidões, que já foram cometidas.
Contra esses heróis de verdade, cometeram crueldades, legisladores e governantes. Com suas leis criminosas, tornaram pessoas inditosas, e sofredores constantes. Vão os velhos abandonando, como cachorros sem donos, perdidos, sem horizontes. Tiraram toda dignidade, não tiveram piedade; como párias abandonaram. Muitos vivem na sarjeta, tiraram todo pão de suas mesas,
e nenhuma migalha deixaram. Hoje são pobres coitados, esses
heróis dos mais bravos, que por sua pátria lutaram. Derramaram
o seu suor, lutaram com dignidade e amor; hoje, têm seus direitos burlados.
Tiraram todo dinheiro; foram os governantes os primeiros, e os
legisladores foram apoiar. Crucificaram todos com as leis, que o
próprio governo fez, para a muitos velhos matar. Não tiveram

piedade, tiraram a dignidade, para como párias tratar. Procederam como Judas, provocaram amarguras, e toda paz foram tirar.
Tiram a paz de quem precisa, no fim ainda ironizam, dizendo
que vão ajudar. Esses monstros descarados, deixam os velhos
amargurados, quando seus diretos vão tirar! Parecem aqueles tiranos malvados, que novamente reencarnaram, para só crucificar. Aqueles do tempo de Moisés e Cristo, que faziam tudo isso,
para da autoridade abusar. Aqueles homens impuros, como vampiros no escuro, iam o sangue sugar. Quase todos sem vergonha,
mentirosos cheios de manhas, e com instintos bestiais.
Hoje ainda tem muitos puros, que por velhos e crianças fazem
tudo, não vão os direitos tirar. Tem os que roubam do povo, e
carniceiros como lobos, com pele de ovelha para enganar. Tem
até vagabundos, que de mal fizeram tudo; chegaram a roubar e
matar. Tem os que enganam todos; tem comparsas de roubos,
que seus crimes não foram pagar. São os que não têm consciência divina, que só fazem coisas malignas, e a todo mal vão apoiar. São os Judas que não se enforcaram, que sempre traíram e
enganaram, e ganham sem trabalhar. Os que fazem longos discursos, aos tolos prometem tudo, para no poder chegar. São os
traidores de sempre, que têm iludido muita gente; mentirosos
sem igual. Acabam roubando a dignidade, dar maus exemplos é
o que eles fazem, para o dinheiro fácil ganhar. Nunca falam a
verdade, todos os espaços invadem, deixam o povo sem pão e
sem lar. No mundo não fazem o bem, tiram de quem não tem, e
dão para quem já tem demais. Dão para os maiores opulentos,
para ambiciosos nojentos, que te tudo são capazes. Provocam
fome e miséria, todos os tipos de quimeras, para continuarem no
poder. Prometem tudo dando esperança, ninguém à promessa
alcança; fazem esperar até morrer. Passam a vida toda esperando, no fim vão se desesperando, e perdem a paz para viver.
A maioria aqui são usados, de promessas estão cansados, e abandonados vão ser. É assim que as leis dos homens fazem! Eles
usam toda coragem, para só o mal fazer.
Quem tem poder e dinheiro, escraviza e condena, sem nenhuma
piedade ter. Esses Faraós, Herodes e Neros, transformam o mundo num inferno, com as leis que foram fazer. Velhos e crianças

abandonadas nas ruas, com fome e seminuas, sem um pão para
comer.
Tudo lembra os tiranos de outrora, que todos guardam na memória, e ninguém consegue esquecer... Se sentiam satisfeitos, de
com suas leis tirarem os direitos, para injustiças praticar. Por nada
sentiam amor, só faziam sofredores, tinham o prazer de matar.
Quanto mais mal eles faziam, melhor eles se sentiam; até iam
comemorar! Os seus sujos negócios, brindavam nos mesmos
copos, o sangue que faziam derramar. O sangue de suas vítimas,
que com a maior covardia, eles mandavam matar. Matavam os
puros e os justos, com a morte cobravam o custo, por as vítimas
a verdade dizer.
Com Cristo fizeram assim; por ser justo até o fim, e não querer
se vender. Por não querer trair o seu povo, por querer amar a
todos, foi na Cruz morrer. Morreu de braços abertos, como se
mostrasse a todo o Universo, como este mundo ia ser... De Judas
que não se enforcaram, que aqui reencarnaram, que roubam e
matam no poder. Não se compadecem de ninguém, só ambição
eles têm, tiram até o último pão, e fazem o mundo sofrer.
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PENSEM NO FUTURO DA PÁTRIA
Governos e congressistas, é para todos vós este recado:
Façam justiça com consciência, durante os seus mandatos
Não abandonem os heróis, que pela Pátria lutaram
Não deixem ninguém tocar, nos seus proventos sagrados
Façam voltar para eles, o dinheiro desviado
Os bilhões que indevidamente, os governos desonestos tiraram
Para encher os bolsos dos corruptos, que à Pátria desonraram
Sem jamais contribuírem, seus proventos engordaram
Principalmente daqueles, que nem sequer trabalharam
Anulem todas as leis, que lesam os aposentados
Cassem os desonestos, corruptos e desonrados
Publiquem diariamente, no Congresso e no Senado...
Os que defendem os interesses do povo, e por nada se trocaram
Para que o povo conheça, os legisladores honrados
Para que nas futuras eleições, ninguém vote enganado
Pensem em todas as crianças, nos desamparados e velhos
Não apóiem os corruptos, mentirosos e desonestos
A partir deste ano, a Verdade todos esperam
Procurem banir dos partidos, Faraós, Herodes e Neros
Sigam o exemplo de Cristo, sejam humildes, justos e honestos
Andem de cabeça erguida, não apóiem os que não prestam
Se unam e façam uma corrente, de homens puros e sinceros
Façam pelo futuro da Pátria, das crianças, seus filhos e netos
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A VERDADE SE REPETE - 01

A VERDADE SE REPETE
Vai parecer repetitivo, o que as mensagens vão dizer
Tem que se repetir muitas vezes, para de toda Verdade saber
Para na vida nunca mentir, e nunca a Verdade esconder
Cumprir todos os Mandamentos, e a Lei de Deus obedecer
Todo mentiroso tem medo, da Verdade aparecer
Todo mentiroso é covarde, procura a Verdade esconder
Chega a mudar seu próprio nome, para não aparecer...
Todas as maldades e traições, que na vida cometer
Quem escutar as mensagens, deve depois meditar
Se quiser ser digno e justo, deve se examinar
Para ser sincero e puro, ver onde foi errar
Se constar nelas os seus erros, prometer não mais pecar
Quem caluniou seu irmão, deve se arrepender
Prometer sinceramente, nunca mais acontecer
Prometer em nome de Deus, mais nenhum mal fazer
Ser sempre digno e honrado, injustiças não cometer
Só deixar se conduzir, pela Consciência Divina
Não deixar se dominar, por pessoas malignas...
Que iludem prometendo, mas que nunca realizam
Porque nunca falaram a Verdade, sempre na vida mentiram
Faça um exame de consciência, enquanto escutar as mensagens
Conte quantas vezes traíste, e cometeste crueldades...

Quantas vezes a outros feriste, cada vez que caluniaste?
Conte com sinceridade, quantos crimes praticaste?
Quantas vezes durante a vida, o teu nome não honraste?
Quantas vezes fizeste o teu irmão chorar, porque o desrespeitaste?
Quantas vezes com calúnias, a honra dos outros manchaste?
Quantas vezes traíste, e fingiste que amavas?...
Quando falaste em nome de Deus, e o bom exemplo não davas?
As mensagens são repetitivas, porque toda Verdade é assim
É preciso ser justo e puro, para escutá-las até o fim
Só não lê e não escuta as mensagens, quem não é mais digno de
si
Só um ser que não vive, e nem sabe para quê chegou aqui
Os que se acharem culpados, ofendidos vão se sentir
Sentirão o orgulho ferido; não gostarão de ouvir
Quem deixar de escutar, nos erros vai prosseguir
Continuará sempre errado, esperando o triste fim
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ACREDITE E SAIA DO ESCURO
Deus Falando Contigo
Ainda podes sair do abismo, se em Mim não acreditaste
Se não quiseste te arrepender, porque sempre duvidaste
Olhe para o que Criei, desde o invisível, ao maior animal...
Olhe para a mais simples erva, vê se tem, quem faça outra igual...
Pergunte: Quem faria a chuva cair, para toda sede matar?...
Depois de cumprir a missão, no fim toda se juntar?...
Para formar nascentes e cascatas, cachoeiras, rios, lagos e mar?...
Depois voltar à origem, para mais uma missão começar?
Quem faria os planetas, no espaço se equilibrar?
Quem faria o sol sair, para à noite terminar?
Quem daria toda luz, e as cores que aí estão?
Quem faria os olhos, para ver toda amplidão?
Quem faria os sentimentos, e o amor no coração?
Quem daria a Natureza, para tudo proteção?
Quem faria, no deserto, brotar vegetação?...
Sem usar a semente, feita por Minhas Mãos?
Quem faria o mudo falar, e bater um coração?...
No corpo que veio do nada, que não tinha nem visão?...
Que no ventre se formou, com a Minha Proteção?...
Depois nasceu para o Mundo, para ajudar seus irmãos?
Quem no mundo faria, a alma para o corpo voltar?
Quem faria eternamente, o homem reencarnar?
Quem faria no Mundo, a vida se multiplicar?
Quem no Mundo conseguiria, fazer outro Universo igual?....
Responda!... Porque se encontrares alguém, então esqueças de

Mim
Se jamais encontrares, olhe bem dentro de ti
Me encontrarás na Consciência, quando com fé tu pedir
Me ouvirás falando contigo, do Além até aqui
Através dos Espíritos de Luz, que são enviados por Mim
No mais humilde e sincero, dos homens que tem aqui
Os que sempre perdoaram, e têm pena de ti...
Quando te abraças com o maligno, e para Mim não queres vir
E agora?... Ainda duvidas, ou acreditas em Mim?
Se não acreditares no teu Deus, no que te criou aqui...
É porque não estás com Ele, tens o maligno em ti
Estás matando tua alma, e a missão não vais cumprir
Se escolheres para seres maligno, não ponhas a culpa em Mim!...
Quando eternamente sofreres, num abismo sem fim
Sofrerás eternamente, sem jamais parar de cair
Como se tivesses alma e corpo, tudo que mora em ti
Te sentirás como no fogo dos vulcões, que sempre vês por aqui
Sentirás pesadelos, e uma angústia sem fim
Lembrarás dos entes queridos, que contigo não puderam ir
Porque no mundo não pecaram, procuraram sempre subir
Passaram por todas as dimensões, e se encontraram juntos de
Mim
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A CONSCIÊNCIA DIVINA
Existe a Consciência verdadeira: "A Consciência Divina"
É aquela que combate, todas as coisas malignas
O ódio e a inveja, a intriga e a calúnia
Tudo que é errado, que fazer ninguém devia
Muitos justificam seus erros, dizendo: Minha consciência mandou!
Assim dizem os que erraram: O covarde traidor...
O canalha mentiroso; o desumano vingador...
Quem no mundo se prostitui; o doente estuprador...
Todo homem desonesto; o ladrão, o matador...
Os tiranos miseráveis, que por ninguém têm amor...
Os maiores desumanos, que não têm honra e pudor...
Todo homem sem caráter, que nem a si mesmo honrou...
Aqueles pais irresponsáveis, que a seus filhos abandonaram...
Que deixaram se perder; quando menores não cuidaram...
Governos e legisladores, que seus cargos não honraram...
Que com suas leis assassinas, fizeram guerras e mataram..
Todos os monstros e covardes, que por este mundo passaram...
Que fizeram todas as maldades; muitos inocentes mataram...
Crianças gerando no ventre, para matá-las autorizaram...
Os que destroem a natureza, e com muitas vidas acabaram...
A Consciência Divina, é aquela dada por Deus...
Que só aceita a Verdade, e cumpre sua Lei
Não é a de qualquer um, nem as leis que o homem tem
É aquela que o Criador, deu ao homem quando o fez
É a Consciência Divina: A Verdade e a Razão
É o amor pelas vidas, o amor por todos os irmãos
É amar a Natureza, à ela dar proteção

É o homem não praticar nenhum mal, e para o maligno dizer,
não
É o Amor Supremo, é a Esperança, é a Fé, é a Humildade
É o carinho, é a meiguice, é toda felicidade
É amar todas as crianças; é usar toda bondade
É perdoar a todos; é estar com Deus na eternidade...
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O SÁBIO É A IMAGEM E SEMELHANÇA DE
DEUS
Jamais poderá ser Sábio, quem no mundo faz o mal
Quem não ama seus irmãos, e não faz justiça por igual
Sábio tem fé e humildade, e muito amor para dar
É a Imagem e Semelhança de Deus, é o está
Tem Consciência Divina, procura a todos salvar
Usa as suas Grandezas, para o mundo melhorar
Sempre traz felicidade, no que for inventar
Pensa em toda humanidade, e em todos que aqui estão
Bate dentro do seu peito, por amor um coração
Respeita a Natureza, jamais faz alguém sofrer
Tem Sabedoria Infinita, pode todo mal vencer
É um ser puro e justo, e todo mal pode ver
É perfeito em tudo, que no mundo for fazer
Sempre dá bom exemplo, para todo mundo aprender
Não prejudica ninguém, com o que for inventar
Enxerga de longe o erro, procura logo evitar
Não destrói a Obra de Deus, ensina a respeitar
Respeita a Natureza, não deixa com ela acabar
Aqueles que perderam o juízo, jamais poderão ser Sábios!
Os que não usam mais a consciência, os doentes desatinados
Os que não sabem mais o que fazem, só inventam o que é errado
São doentes mentais, que precisam ser curados!
Quem neste mundo construiria uma casa, para depois nela morar?
E colocasse toda família, e transformasse em seu lar...
Nela colocasse todos os bens, que foi com suor ganhar...
E depois colocasse bombas, para seus inimigos matar!...
Quando o inimigo invadisse, fosse às bombas detonar!...

Como então se poderia, para esses sábios chamar?
Todos diriam assim, sem nenhum medo de errar:
Só um louco varrido, poderia inventar...
Para destruir toda humanidade, e tudo que aqui está!
Só um monstro assim pensaria, para com tudo acabar!
Pois são esses os vossos sábios, que inventam e fazem crueldades!
Que não vêem que o mundo é o lar; a família a humanidade
Envenenam, tiram vidas, e de mal tudo fazem
Vêem o planeta quase destruído, e ainda fingem que não sabem!
Poucos que aqui enxergam! A maioria vivem enganados
Muitos estão se suicidando, outros sendo matados
Uns morrem pelos vícios, outros envenenados
Até o ar que respiram, é todo contaminado!...
Responda-me agora: Quem são os vossos Sábios?
São os que deixam morrer de fome, e seus irmãos abandonados?
São os que fazem guerras e tiram vidas, mutilam e a todos
desgraçam?
Os que consolam suas vítimas, condecoram, fingem chorar e
abraçam?
Depois, com o passar do tempo, como párias a todos tratam?
Os que esquecem seus heróis, e na sarjeta são jogados?
Os que deixam morrer no abandono, os seus heróis dos mais
bravos?
Os que fizeram derramar suor e sangue, e depois de seus irmãos
roubaram?
Eu sei! Porque Deus tudo vê, e não estou enganado!...
Aqui os que provocam desgraças e misérias, se intitulam os
maiores sábios
E os que apóiam e acreditam neles, são os maiores culpados!

São também doentes mentais, todos que os têm apoiados!
Os verdadeiros Sábios neste mundo, foram sempre justos e honrados
Sempre ajudaram o mundo; para destruir e matar nunca inventaram
Os que ajudaram e ajudam à humanidade, são os sempre rejeitados
Os Sábios como Jesus Cristo, sempre no fim são condenados
Porque os verdadeiros Sábios, não aceitam o que é errado
Os Sábios verdadeiros, sempre foram por Deus enviados
São os homens puros e justos, que só no bem têm pensado
Aqueles homens que em tudo, a consciência têm usado
Aqueles que para o mundo, só para o bem inventaram
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"EU GOSTEI DE SER JESUS..."
"Ele disse:"
Ai daquele, por quem o filho do homem é traído!
Bom seria para o traidor, se não tivesse nascido
Todo mal, quem faz paga em dobro, pois assim está escrito...
Foi assim que Jesus falou, a todos os seus discípulos
Ferirão o rebanho, e muitas ovelhas se dispersarão
Assim farão todos aqueles, que sempre têm má intenção
Os que não usam a consciência, sempre assim procederão
Vaidosos e orgulhosos, não verão no próximo um irmão
Constituís uma sentinela só de vós, para jamais cairdes em tentação
Quem seguir pelas mensagens, nunca dominarão
Nem os espíritos malignos, deles se aproximarão
Porque com os seus pensamentos, todos em Mim chegarão
Receberão o que pedirem, todo mal resistirão
Com calúnias e intrigas, alguns de vós serão tratados como réus
de morte
Perdoe, como faço, tenha pena, não te importes
Eles já terão esquecido, quando o mal que fizeram em dobro
volte
Quem cobra é a consciência, sempre em dobro e mais forte
Cuspirão em vossos rostos, como em Mim fizeram
Porque falais a Verdade, o que os injustos não querem
Mesmo que te preguem na cruz, a Verdade jamais negue
Faça sempre o que eles precisam, nunca faça o que "eles" querem
Muitos me negarão, como Pedro me negou
Alguns voltarão para Mim, como Pedro voltou

Depois que se arrependeu, que Madalena o exorcizou...
Mostrando com sua humildade, pelo Mestre o seu amor
Quem cair que se levante, como fiz com Minha cruz
Consegui sempre me levantar, com meus Espíritos de Luz
Não temi, não senti medo, porque justo sempre fui
Jamais escondi o meu nome, eu gostei de ser Jesus!...
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VIAJE DENTRO DE TI
Viaje dentro de ti, e faça tudo de bom que não fizeste
Para aliviar toda dor que provocaste, pelo amor que não deste
Pelo perdão que negaste, que no mundo todos merecem
Busque tuas Qualidades e Grandezas, que com teu orgulho perecem
Não prejudique o teu corpo, sentindo ódio na alma
Quando não perdoas teu irmão, para Deus negas a fala
Começas a morrer, um triste fim preparas
O ódio vai cortando o corpo, como se fosse navalha
Quem sente ódio e maldades, está de mal com a consciência
Perde o controle da alma, chama para o corpo as doenças
Entram as doenças malignas, inclusive a demência
Provoca tragédias e desgraças, perde a fé e vem a descrença
Levante se caíste, e caminhe para Deus
Use a consciência, com o poder que te deu
Procure ajudar a todos, e tudo de bom oferecer
Afaste todo mal com tua fé, nunca deixe te vencer
Não corte a amizade de teus filhos, só por não gostar de alguém
Quando não estás no teu espaço, quando ódio e inveja tens
Não cometas injustiças, caluniando a outrem
O que fizeres para o teu próximo, em dobro para ti vem
Nunca faça intrigas, jamais procure injuriar
Nunca minta a ninguém, não procure enganar
Quem não fala a Verdade, só mau exemplo dá
No mundo sempre se arrasta, não consegue se elevar
Não tente converter outro, iludindo materialmente
Procederás como Judas, enganarás muita gente
Levarás para o mau caminho, muitas pessoas inocentes

Jamais passarás a Verdade, se não ajudares espiritualmente
Com mentiras e maus sentimentos, a ninguém enganarás
Deus está na consciência; sabe do teu pensar
Sabe das injustiças, e quando vais praticar
Sabe de tuas calúnias, às que foste levantar
Cada calúnia que levantas, mostras a tua cegueira
Mostras que estás na lama, e sem luz a vida inteira
Acabas contaminando o corpo, e mostras de tua alma a pobreza
Caminharás no escuro, perderás tua pureza
Até compreenderes, que fazer o mal não compensa
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NÃO CAMINHE NAS TREVAS
Os sentimentos dos outros, com os olhos não podes enxergar
Só a partir do momento, que se materializar
Tens que sentir nos gestos, para depois avaliar
Porque todo valor reside, no amor com que se dá
Não tire conclusões apressadas, sem toda verdade conhecer
Se agires precipitadamente, no fim desgostos vais ter
Não te iludas pela aparência, no que materialmente ver
O que não consegues descobrir hoje, com o tempo vais saber
O segredo não existe, porque quem guarda já sabe
Para o segundo saber, existe facilidade
A Verdade não é segredo, não oculte, só guarde
Ela nunca se acaba, pertence à eternidade
Aquele que caluniou, e a seu próximo traiu...
Pode ter feito escondido, mas o mal já existiu
O pecado foi cometido, e já teve alguém que viu:
Aquele que praticou, que a seu irmão feriu
A consciência já o condenou, a purificação já sentiu
Não faça mal neste mundo, para não pagares em dobro
O que não queres que façam para ti, não faça para os outros
É melhor para a tua alma, procurar ajudar a todos
Quem deixa de ajudar o seu próximo, perde de Deus um tesouro
A recompensa é espiritual, não é a peso de ouro
Quando ajudas teu irmão, vives sempre em paz contigo
Começas a construir, um verdadeiro paraíso
Livras-te de todos os males, evitas todos os perigos
Viverás sempre com Deus, e nunca terás inimigos
Estarás sempre distante, dos espíritos malignos
Conserve a consciência limpa, não ofusque a tua luz

Para enxergares bem o caminho, que todos a Deus conduz
Aceite resignadamente, o peso de tua cruz
Que estarás ajudando a todos, com o exemplo de Jesus
Perdoe e dê amor, nunca atire a primeira pedra
Para que amanhã, não pagues com a mesma moeda
Tudo que espiritualmente te pertence, um pouco teus filhos herdam
Não apague tua Luz, para que não caminhes nas trevas
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O QUE HOJE PLANTAMOS, AMANHÃ VAMOS
COLHER
É difícil neste mundo, quem fala só a Verdade
A maioria são mentirosos, traidores e covardes
São poucos os que respeitam, e que têm dignidade
Poucos que são sinceros, e que não usam falsidade
No mundo está acabando, os homens de bons sentimentos
Quase todos se maculando, e pelos vícios estão morrendo
Quase todos se suicidam, nos vícios e com alimentos
A maioria vão se matando, e poucos que estão vendo
Quase todos vivem errado, poucos que acreditam e têm fé
Os filhos não respeitam os pais, fazem tudo o que querem
Deixam desde criança, fazer sempre o que não devem
Muitos pais ainda incentivam, por isso os filhos se perdem
Poucos que sentem amor, a maioria vive enganando
Prejudicam o corpo e a alma, em tudo vão se maculando
Ninguém procura dar um basta, ainda vão incentivando
Os fracos e os errados, todos no abismo chegando
A maioria se perdendo, e se deixando conduzir
Acreditam em quem não devem, nos que procuram iludir
Naqueles que ainda não sabem, porque passam por aqui
Que na vida nunca souberam, como se elevar e subir
Não adianta orar e pregar, aqueles que vivem traindo
Quem está cheio de ódio, vive caluniando e mentindo
Aqueles que não trabalham, em nome de Deus vivem pedindo
Que iludem com milagres, e aos tolos vão seduzindo
O que fala mal dos outros, dizendo o que não viu
Aquele que caluniou, que para fazer mal mentiu
Pagará sempre em dobro, com a arma que feriu

Sofrerá a dor em dobro, que o inocente sentiu
Não adianta pregar, quem é falso e engana
Não adianta afirmar, que faz porque a todos ama
Se não der bom exemplo, com o tempo corre a fama
O tempo mostra a Verdade, e quem vive na lama
Não deve conduzir os outros, quem não cuida da alma
Quem calunia e tem ódio, e só na vida atrapalha
No fim vem as purificações, porque o tempo não falha
Aquele que faz mal ao próximo, com o maligno se iguala
Jamais dizer do outro, aquilo que não se vê
Nunca usar maldades, para não fazer o próximo sofrer
Quem sofrer ingratidões, procure logo esquecer
Ajude esses coitados, que não sabem viver
Aqueles que esqueceram, que o que semeiam vão colher
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PROCURE FAZER O BEM
Não podes acusar o teu irmão, por aquilo que não viste
Quem comete falso testemunho, o seu fim é sempre triste
A consciência sempre acusa, sem cobrar tudo não desiste
Para quem faz o mal neste mundo, nenhuma paz mais existe
Procure fazer o bem, na vida o mal não faça
Não tire a paz de ninguém, nunca provoque desgraças
O que fizeres para o teu irmão, em dobro para ti volta
Cuide bem da tua casa, para o mal não abra a porta
A casa é o teu corpo, a porta o teu pensar
O que estás pensando agora, só falta materializar
Se for para o mal, não faça, deves de Deus te lembrar
Que está em toda parte, e também onde tu estás
Todos os atos que praticas, Ele vai observar
Se é o bem só acumulas, Bagagem Espiritual
Se for para o mal não faça, para nunca macular
Faça o bem para seres feliz, porque a recompensa virá
Faça só bons pensamentos, use a Consciência Divina
Não deixe te conduzir, pelas pessoas malignas
Por aquelas que perderam o amor, não perdoam e caluniam
Aquelas que com suas maldades, a seus irmãos sacrificam...
Escute atentamente quem te fala, e busque toda Verdade
Deixe para te decidir, depois que o exemplo fale
Para que não te iludas e ninguém nunca te traia
A Verdade sempre vence, as vezes tarda, mas não falha
Não confie no amigo, que faz tudo para te agradar
Confie em quem é justo, que faz para te ajudar
Que em nenhum momento da vida, deixou de a Verdade mostrar
Que não faça o que queres, mas sempre o que precisar

Não confie nos falsos, que materialmente procuram te agradar
Confie sempre naqueles, que procuram espiritualmente ajudar
Quem materialmente te ajudou, podes muito caro pagar
Quase todos os materialistas, costumam em dobro cobrar
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TODOS O TEU EXEMPLO VÃO VER
O pintor passa para a tela, o que espiritualmente sentir
É o seu próprio pensamento, ninguém vai interferir
Cada um pinta o que sente, sem ninguém influir
Cada um pinta a imagem, que traz dentro de si
Quando alguém fala mal do outro, diz tudo o que pretende
Não fala da imagem do outro, acaba falando da dele
É como o pintor passando para a tela, tudo aquilo que sente
Sem direito de defesa, não acuse os ausentes
Só pode sentir a dor, aquele que está doente
Sabe sempre onde dói, porque o corpo lhe pertence
Não acredite só em palavras, busque a Verdade sempre
Dando dignos exemplos, ajudarás muita gente
Quem fala mal do outro, mente e diz o que não é
É intriga e calúnia, ninguém deve dar fé
Não está no seu espaço, por isso diz o que quer
Pinta a sua própria imagem, da cabeça até os pés
Quem injuria e faz intrigas, demonstra seus malignos sentimentos
Quem ajuda e elogia o próximo, demonstra dar bom exemplo
Quem levanta falso testemunho, é maligno e indecente
Vive de maldades e ódio, faz sofrer muita gente
É um desequilibrado, que precisa de ajuda
É cruel e traidor, tem o instinto de Judas
Difama e faz intrigas, desmoraliza e sempre julga
É um doente mental, é pessoa impura
Aqui se faz aqui se paga, porque sempre foi assim
Todo mal é passageiro, quem faz tem um triste fim
Purifica corpo e alma, quem a seu irmão ferir

Todos que caluniam, purificam em dobro aqui
A consciência vai cobrando, até todos os crimes punir
Amanhã pagará em dobro, aquele que hoje ferir
Pelo mal que praticou, e por fazer o outro infeliz
O prejuízo de uma calúnia, é difícil cobrir
Por isso durante a vida, não se deve o mal fazer
Todo mal que se faz, faz muita gente sofrer
Principalmente a calúnia, que a maioria vai crer
Porque as pessoas injustas, sempre condenam sem ver
Se fores caluniado, ponha nas mãos de Deus
Perdoe quem caluniou, e todos que te ofender
Quando perdoas o outro, teu bom exemplo vão ver
Perdoando sempre a mando, vão contigo aprender
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NÃO DEIXE TEU ESPAÇO VAZIO
Cuide bem do teu espaço, conserve sempre limpo
Use a força da Fé, que os Justos conseguiram
Não se deixe conduzir, pelos espíritos malignos
Jamais seja usado, por bestas e anticristos
A mãe carrega o filho no colo, quando ainda é pequeno
Vai deixando de carregar, a medida que vai crescendo
Sempre ajudando em tudo, com o que de bom vai fazendo
Para o bem incentivando, para todo mal ir vencendo
Quem não se eleva na vida, espiritualmente é pequeno
É um corpo abandonado, que acaba apodrecendo
O dono não cuida mais, aos poucos vai morrendo
Dominado pelos vícios, a outros vai corrompendo
Aquele que não perdoa, é cruel e vazio por dentro
É capaz de todo mal, e de provocar sofrimentos
Todos que apóiam, tem os mesmos sentimentos
São falsos e mentirosos, vivem só de fingimentos
Quem nunca se elevou na vida, para o mundo não nasceu
Parou espiritualmente, e na vida não cresceu
Não subiu a sua escada, nunca vai chegar a Deus
Só não vence na vida, quem nunca se conheceu
Quem não perdoa, não ama; não pode com Deus estar
Anda sempre de mãos dadas, com o espírito do mal
Não aceita o que é divino, não tem amor para dar
Vive escondendo a Verdade, e pondo a mentira no lugar
Só acredite naqueles, que amam e sabem perdoar
Quem é ingrato e tem ódio, sempre deves observar...
São os pobres de espírito, que precisas ajudar
Os que não perdem a oportunidade, para roubar e matar

Preste atenção naquele que te fala, veja se dá bom exemplo
Não deixes te convencer, por quem não tem bons sentimentos
Não te deixes enganar, na vida em nenhum momento...
Por aqueles que durante a vida, só usaram fingimento
Pela cruel ambição, só causaram sofrimentos
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A VERDADE SE REPETE - 02

SE TODOS PROCURASSEM SER...
Se todos procurassem ser de Deus, a Sua Imagem e Semelhança
Cessariam todas as guerras, não haveria mais matanças
Os homens seriam justos, não desceriam para vingança
Não dariam mau exemplo, não maculariam as crianças
Não existiria ambição, só a Verdade falariam
Lei e Mandamentos de Deus, todo mundo cumpriria
Não abandonariam as crianças, de fome não morreriam...
Por falta de alimentação, com a barriga vazia
Todos se respeitariam, nenhum mal existiria
As vidas na Natureza, ninguém acabaria
Só o verdadeiro Amor, todo mundo sentiria
Acabariam os tiranos, as injustiças e covardia
Só os homens de bons sentimentos, nesse mundo existiria
Tudo que é maligno, desse mundo sumiria
As calúnias e as mentiras, também acabariam
Todos com o Paraíso, novamente sonhariam
Mães os filhos no ventre, jamais assassinariam
Todo mundo trabalharia, pelo pão de cada dia
Mães e pais equilibrados, seus filhos não maculariam
Todos seriam elevados, e só a verdade diriam
Todos falariam a Verdade, a ninguém enganariam
Todos os juramentos feitos, nesse mundo cumpririam
O homem não seria explorado pelo homem, todos se respeitari-

am
Só bom exemplo e Verdade, a todo mundo levariam
Um irmão veria no outro, a Imagem e Semelhança de Deus
Todo mundo usaria, as Grandezas que Ele deu
Todo mundo encontraria, a Consciência que perderam
Todos procederiam, como Jesus Galileu
Dentre todos os Justos e Sábios, foi o que mais nas mãos dos
homens sofreu
Enfrentou todos o sacrifício, não traiu nem se vendeu.
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SEJAS DIGNO E DECENTE
Nunca cobre no futuro, aquilo que hoje deste
Quando dás de coração, quem recebe nunca esquece
Aquele a quem vais dar um pão, que na tua mesa ofereces...
Notas que uma Luz Divina, na tua mesa aparece
Deus também está presente; receberás o que mereces
O que deres ao teu irmão, não deixe que ninguém perceba
O que deres com a mão direita, que a tua esquerda não veja
Quando não ofereces o pão por amor, Deus não está na tua mesa
Só ofereça de coração, nunca por delicadeza
Não comente com ninguém, quando a quem tem fome deres um
pão
Quando comentas para outros, não deste de coração
Deixas de ser digno e honrado, quando falas de teu irmão...
Quando ele está ausente, não presente à ocasião
Mostras que tens maldades, quando falas na ausência
Mostras para todo mundo, falsidade e indecência
Mostras que não falas a Verdade, e nem usas a consciência
Mostras que não tens amor, fé, humildade e prudência
O que deste ao teu irmão, a ti não pertence mais
Procure logo esquecer, para outros não conte jamais
Para que aquele a quem ajudaste, possa viver em paz
Quem deu perde o direito, por isso jamais cobrar
Quando cobras o que deste, perdes a dignidade
Mostras a todo mundo, o quanto és falso e miserável
Mostras que não és honesto, que não falas a Verdade
Quando não dás de coração, para no futuro cobrares
Só ofereça a teu irmão, aquilo que te pertence
Não dê nada a ninguém, para depois cobrares na frente

Nunca comente com ninguém, para seres digno e decente
Para que recebas de Deus, a recompensa eternamente
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NÃO MINTAS PARA SER JUSTO
Não engane teu irmão, para no mundo ser justo
Leve sempre tua luz, para quem está no escuro
Com a tua elevação, para o bem faça de tudo
Leve a todos o bom exemplo, para ajudar todo mundo
Jamais aceite esmolas, lute para ganhar o teu pão
Ganhe com o trabalho honrado, nunca manche tuas mãos
Dê sempre bom exemplo, para ajudar teus irmãos
Não te deixes dominar, pela cruel ambição
Nunca ceda teu espaço, para não ser conduzido
Para calúnias e mentiras, feche sempre teus ouvidos
Fale sempre a Verdade, dê bom exemplo a teus filhos
A mentira sempre traz, para todos prejuízo
Por mentiras e falsidades, nunca deixes te iludir
Não acredite na palavra, de quem acostumou mentir
Um dia como fez Judas, cedo ou tarde vai trair
O que o mentiroso promete, já sabe que não vai cumprir
Por isso nunca dê trégua, nem pare para ouvir
Pensa que engana a todos, é sempre o mais enganado
Não nota que quando está mentindo, está sendo observado
Não sabe que é digno de pena, que é um pobre coitado
Que até os próprios filhos, notam sempre que é errado
Sua vida é uma mentira, desde quando foi gerado
A partir de sua infância, começou a viver errado
No meio em que viveu, foi por todos maculado
Nunca usa a consciência, como um ser elevado
Quem não segue a Lei Divina, anda no caminho errado
Quando chega, Deus já foi, porque só comete pecado
Não procura notar, o maligno do seu lado

Quando pensa que venceu, a tempo foi derrotado.
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O VALOR DA INTENÇÃO
Procure caminhar, sempre em direção a Deus
Procure dentro de ti, as Grandezas que te deu
Respeite o que é do próximo, use somente o que é teu
Jamais engane teu irmão, não procedas como ateu
Só ajudamos o próximo, com amor e bons pensamentos
Espiritualmente ajudamos, com os bons sentimentos
Nos atos que praticamos, mostramos nossos exemplos
Quando fazemos o bem, evitamos sofrimentos
Todo bem que praticamos, bom exemplo passamos
Quando somos desonestos, maus exemplos vamos dando
Quando nos arrependemos, das quedas nos levantamos
Quando repetimos os erros, vamos ainda mais pecando
Nos atos que praticamos, o que vale é a intenção
Quantos que dão esmolas, só para chamar a atenção
Muitos ajudam com uma, e tiram com duas mãos
Principalmente aqueles, que pregam por ambição
Quantos que são fanatizados, por verdadeiros anticristos
Que pregam em nome de Deus, mas o dinheiro visam
São vendilhões do templo, os pregadores fingidos
Para ganhar o dinheiro fácil, aos fracos fanatizam
Maculam o nome de Deus, porque inventam castigo
Dizem que é vingança, todo mal acontecido
Com tragédias e desgraças, os pecados são punidos
Sempre conseguem fortunas, os que inventam tudo isso
Cometem um grande pecado, aqueles que acreditam...
Que Deus desce para vingar, o pecado dos filhos
Os que dizem que os errados, são por Ele punidos
Que foi vingança, todo mal acontecido

Jamais um Ser Supremo, desceria para isso
Só acreditam nessas blasfêmias, quem segue os anticristos
Cada ato que praticamos, traz o tamanho da conseqüência
Deus não vinga como o homem, que não tem consciência
Quem prega essas idiotices, não tem nenhuma pureza
Nada faz por amor, faz só visando riqueza
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O CEGO ESPIRITUAL
Quando falas mal de alguém, pintas o teu próprio retrato
Mostras que és maligno, e que não estás no espaço
Não usas tuas Grandezas, nem lembras do teu passado
Esqueces de tua história, de todos os teus pecados
Teus erros podem ser muito maiores, do que os do teu acusado
Se soubesses de suas vidas passadas, terias elogiado
Aquele quem calunias, é quem mais tem te ajudado
Sempre tem pena de ti, por ti notar um coitado
Se conseguisses olhar dentro de ti, verias tuas maldades
Tuas ingratidões e ódio, e o quanto usas a falsidade
Não te conheceste até hoje, nem do teu passado sabes
Sentirias vergonha de ti mesmo, se soubesses toda verdade...
De todo mal que cometeste, enquanto por aqui passaste
Pelos teus sentimentos, todos podem te conhecer
Podem ver a tua imagem, e o que és capaz de fazer
Pelo ódio e a inveja, que não te deixam viver
Que te impede espiritualmente, de tua luz acender
Pregas as coisas divinas, só para teu próximo enganar
Jamais pode dar bom exemplo, quem não sabe perdoar
Macula o nome de Deus, quem em Seu nome vai pregar...
Quem mente e calunia, e procura vingar
Não minta, não use a maldade, jamais a alguém calunie
Acenda a tua luz, para que o teu caminhe ilumine
Não tenha maus sentimentos, peça a Deus que te guie
Pense sempre amar o próximo, para que do espírito maligno te
livres
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O HOMEM QUE NÃO VIVEU
O Homem é um ser que até hoje, viveu isolado em torno de si
mesmo.
Nunca buscou o que podia lhe fazer feliz.
Preferiu olhar para a Vida e não viver, passando milhares de
anos,
sem ao menos se conhecer.
Vivendo no mundo por viver.
Descobre sempre que não viveu, na hora de morrer.
Vive a vida toda, assinalando que viveu.
Enquanto pensa que vive, durante a vida toda que viveu,
até hoje morreu mais do que viveu.
Pensa sempre que vai morrer; antes de morrer já morreu,
porque não sabe que eternamente sempre viveu.
Quando acorda espiritualmente para a Vida, vai lembrar que nem
um dia de sua vida viveu,
que só lembrou de viver cada vez que morreu...
Que só vive para ela, quem sempre procurou espiritualmente
viver, porque eternamente sempre viveu.
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DEUS VAI TE ABRAÇAR E SORRIR...
As mensagens que escrevo, são palavras do passado
São bagagens espirituais, dos Justos que se elevaram
Que em vidas passadas, ao Mundo ajudaram
Nas praças e no deserto, que todos os Justos pregaram
Hoje recolho e trago de volta, as que pelos caminhos deixaram
As que todos esqueceram, para recolhê-las não voltaram
Esqueceram da missão, se envolveram no pecado
Por isso as suas mensagens, poucos que amam e guardam
As mensagens não são minhas, pertencem a todos vocês
É a Palavra Divina, Seus Mandamentos e Sua Lei
Todos têm dentro de si, mas pelo caminho esqueceram
Os que espiritualmente estão mortos, e ainda não viveram
Ah!... Se todos soubessem, qual a sua missão!
Salvariam este mundo, todos teriam salvação
Ninguém mais sentiria ódio, só dariam amor e perdão
Todos agora se abraçariam, e se uniriam como irmãos
Se todos pudessem saber, o que foram em vidas de outrora...
Usariam suas bagagens, ajudariam sem demora
Não esperariam mais tempo, não escolheriam a hora
Os homens fariam como José, e as mulheres como nossa Senhora
Todos que procuram a Verdade, em outras vidas tiveram missões
Os que esquecem da Verdade, sempre cometeram traição
Não ajudaram o mundo, por não terem elevação
Se deixaram se dominar, pelo orgulho e ambição
Levante-se quem caiu, se tem fé e elevação

Arrependa-se do que fez, para alcançar salvação
Quem tem ódio e a mágoa, limpe o seu coração
Receba Deus na consciência, e a Divina Proteção
Tire a idéia de vingar, a todos dê o perdão
Perdoe os pobres coitados, que perderam a razão
Perdoe também a todos, que sempre cometeram traição
Mostre o caminho a seguir, trate todos como irmãos
Comece ainda hoje, a olhar dentro de ti
Tente com fé e amor, que no fim vais conseguir
Sem ser puro e verdadeiro, ninguém pode ser feliz
Nem pode cumprir a missão, enquanto passa por aqui
Levanta-te se caíste, e olhe para o Infinito
Se olhares com fé, conseguirás o impossível
Verás da Eternidade, Deus chegar junto de ti
Para estender a Sua Mão, para com Ele seguir
Te arrependas agora mesmo, pelo mal que fizeste aqui
Acredite e tenhas fé, tenhas confiança em ti
Deus está na tua frente, pronto para te ouvir
Mostre o teu arrependimento, para que Ele possa sorrir
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QUEM DE DEUS ESQUECER:
Ficará sozinho no mundo, não ouvirá mais canção
Seu mundo será um deserto, os pássaros não cantarão
Tudo será silêncio, os animais não mugirão
As vidas que Deus criou, sempre dele fugirão
O vento não soprará, as chuvas não cairão
O sol perderá o brilho, será tudo escuridão
Ficará triste e sozinho, não poderá enxergar
Não verá nenhuma vida, nunca poderá amar
De vida... Sentirá a sua, aos poucos se acabar
Por não sentir mais amor, vai começando a murchar
Como uma árvore sem vida, que seu destino é secar
De que adianta viver, quem sozinho vai ficar?
Se de Deus esqueceu, não conseguiu mais lembrar?!
É como morrer todos os dias, o tempo nunca passar
Não viajar com o tempo, nunca sair do lugar
Perder toda esperança, de com Deus se encontrar
Só é feliz no mundo, quem pode a todos ajudar
Faz da vida uma mensagem, de exemplo para dar
Usa somente Grandeza, que dentro de si vai buscar
Ajudando todas as vidas, quando alguém desprezar
Dando carinho e amor, que outros foram negar
Quando encontrares alguém, que desamparado ficou
Que procura um amigo, que ainda não encontrou
Que o tratasse como irmão, e desse um pouco de amor
Ampare, ensine a viver, com o que nele Deus deixou
Que ficou dentro de todos, só não viu quem não olhou
Quando tomares uma atitude, para um ato praticar
Faça tudo consciente, sem ódio, sem impulso, sem desamar
Viaje dentro de ti, até a consciência encontrar

Fique no lugar do outro, veja se vais aceitar
Para o mal não te decidas, para em dobro não pagar
Tudo que tens dentro de ti, foi o que Deus deixou
Não tem ódio, nem maldades; puro Ele te criou
Tudo o que tens de ruim, quem tem ódio te passou
Foi o espírito do mal, o maior traidor
Que desobedeceu o Grande Mestre, o nosso Pai Criador
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FINGIMENTO...
Quem ama hoje, e diz que tem fé
Amanhã despreza, diz que não é...
Trai o homem, trai a mulher
Traem a todos, salve-se quem puder!
Traem a si, a todos enganam
Usando maldades, vão sempre pecando
Antes de viver, vão se matando
Corpo e alma, vão maculando
Não têm Verdade, não têm calor
Não têm piedade, não têm amor
Não sentem nada, vazios ficaram
Espiritualmente, nunca olharam
São pobres cegos, e sofredores
São dementes, que não têm amor
São doentes, que não se curaram
Que durante a vida, só se enforcaram
Foram sempre os Judas, e não notaram
Não usam a língua, que Deus lhes deu
Uma língua podre, para o mal escolheram
Juntaram num meio, que não era seus
Encontraram no caminho, de quem se perdeu
Foram mudos sempre, para seu Deus
São cegos, não vêem, o que Ele deu
Nunca usaram, o que lhes ofereceu
Toda Grandeza, que esqueceram
Com os fingidos, o mal aprenderam
Não se elevaram, jamais viveram
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A CONSCIÊNCIA E O DEVER - 02

DEUS FALANDO CONTIGO...
Perguntarão: Por quê versos, para tão importante Missão?
Versos são puros como as crianças, meigos como o perdão
Trazem a paz para o mundo, acabam com a ingratidão
Lembram os tempos de infância, quando fala o coração
São como a Voz de Deus, ressoando no sertão
São humildade e amor, falam e abraçam às multidões
Iluminam levando a Luz, acabam com a escuridão
Tocam em todas as consciências, acabam com as confusões
São como o Homem Justo, aconselham, ensinam e dão o perdão
Falam a linguagem de Cristo, quando em sua pregação
Falam uma linguagem sã, levam fé, humildade e amor
Falam claro a todos, como salvar seus irmãos
Falam uma linguagem pura, como o povo do sertão
Falam com humildade e amor, não enganam seus irmãos
Não falam coisas difíceis, que nunca entenderão
Foi sempre para enganar, a difícil interpretação
Versos são como a Verdade, sempre levam a razão
Tiram as dúvidas de todos, são como luz nas mãos
Vão banir todas as maldades, todo tipo de traição
Clareiam e iluminam a todos, não deixam na ilusão
Não são como as leis dos homens, que "vírgulas" fazem confu-

são
Absolvem os injustos, e os justos deixam na mão
Porque já foram preparadas, para aos justos dizer não
Quem tem dinheiro vence, quem não tem, vai para a prisão
Frase difícil gera dúvidas, dá várias interpretações
Não consegue passar a Verdade, deixa todos em confusão
Os justos ficam na dúvida, os maus tiram conclusões
Sempre em benefícios deles, para ficar com a razão
Escute e leia as mensagens, e os versos que elas trazem
Procure nelas a Verdade, que logo encontrarás
São puras e cristalinas, para ninguém se enganar
É Deus falando contigo, e tu a Ele escutar
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OS FALSOS ESPIRITUALISTAS
Covardes braços, que abraços dão!
Para depois ferir, com as próprias mãos
Ferem e matam, sangue pelo chão
Crianças choram, órfãs, sem pão
Covardes leis, de mãos assassinas
Que matam de fome, e corpos eliminam
Difícil encontrar, mãos puras e divinas
Leis que autorizam, e o mal ensinam
Bestas humanas; heróis na berlinda
Falsos heróis; heróis de mentira
Matam crianças, prostituem meninas
O mal no mundo, leis que autorizam
Vícios nos lares, vícios nas ruas
Não deixam crescer, as crianças puras
Não dão amor, carinho e ternura
Aprendem a ser bandidos; acabam na sepultura
Chamam pelos pais; ninguém responde
Sempre errantes, deixam que andem
Que triste sina! Que mundo infame!
Que foi criado, pelos próprios homens
Enquanto no ventre, consegue ser imune
Nasce, a pureza, logo se some
Tiram os bons sentimentos, neste mundo infame...
Sem dignidade, não tem mais quem mande
Deus das crianças, manda aí do céu...
Amor para todas, que vivem ao léu
Perderam a esperança, precisam ter fé.
Falam de Ti, e dizem o que não é...

Que criaste inferno, para corpos queimar
Esses tiranos, procuram justificar...
Todas tiranias, que vão praticar
Criaram deuses, que vão castigar
Sem piedade, foram inventar...
Que criaste inferno, para Teus filhos queimar
Que Tens purgatórios, para quem menos pecar
Criaram um deus, como eles igual!
Justificam crueldades, usando o Teu Nome
Inventam de Ti, coisas infames...
Que sempre vingas, quem Te desonre
Que Tens a ira, igual a dos homens
Fazem injustiças, esses infames
Depois justificam, com Teu Santo Nome
Dizem inverdades, depois dizem que amas
Essas mesmas línguas, que Te difamam
Mundo sem dignidade, criaram aqui!
Dizem inverdades, falando de Ti
Que é Teu castigo, todo mal daqui
Maculam as crianças, falando assim
Fazem chorar, não deixam sorrir...
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O HOMEM SEM DEUS...
Tu que tens o nome de homem, não respeitas nem o teu nome;
matas, para não tirar a fome; ficas com o dinheiro dela!
Roubas, matas, enriqueces, usando o nome de Deus. Escravizas, fazes trabalhar, para muitos morrerem de fome, e ainda dizes que és homem?!
Não pagas a quem merece, roubas o pão de quem padece, deixando-o só com meio pão; o trabalho honesto dos puros, pagas
com ingratidão!
Tu, que pensas ser homem, te esqueces de teu próprio irmão! Tu
és um pobre coitado, que nem a ti te conheces; não tens a fidelidade de um cão!
Onde está teu dinheiro? Não tens? Não tens porque roubaste do
suor do teu irmão.
Que tipo de homem tu és? Dizes que és inteligente; porque tiras
de quem passa fome? Onde fica teu nome de homem? Não tens o
valor de um jumento que pasta serenamente, não pratica nenhum
mal; trabalha para quem é gente. Onde fica a tua mente, que procuras fora de ti, tudo que não te pertence? Esqueceste do teu
próprio nome! Nem perto de um jumento és gente!
Até hoje não te conheceste; não achaste o que era teu: A Grandeza que Deus te deu e ninguém te roubou até hoje; esqueceste
de usar.
No Mundo tu não andaste, tu mesmo é que te empurraste. Em
tudo tu tropeçaste, caíste e não levantaste; o teu Deus não buscaste; dentro de ti não olhaste; porque tudo isso não encontraste.
Com Fé nunca pediste para que Deus te ajudasse; não acreditavas n’Ele, porque em ti não acreditaste.
Foste um vulto que passou, nem o tempo tu usaste; porque nele
tu paraste, dormiste, para ti não acordaste; sempre num pesadelo
ficaste; nem o paraíso encontraste; dentro de ti não buscaste, a
Grandeza que tu herdaste, e que dentro de ti Deus deixou.
Nem os teus filhos ensinaste, para que dentro deles buscassem,
aquilo que tu nunca olhaste, porque não acreditaste. O teu Deus
abandonaste; não viveste como homem; nem sabes por onde an-

daste; nem a felicidade em ti buscaste!...
Nunca viveste um dia: Morrias quando acordavas, vivias quando dormias, porque assim, nenhum mal praticavas.
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O FARRAPO HUMANO
Quem se deixa conduzir, por pessoas mentirosas
Acaba não escrevendo, sua Verdadeira história
Torna-se um pobre coitado, no fim perde a memória
Perde a própria consciência, nem a si mesmo controla
Se transforma em objeto, quem a outro obedece cegamente
Perde o controle de si, torna-se um pobre doente
Passa a ser um morto-vivo, sem nenhuma competência
Não cuida de sua alma, perde toda consciência
Todos têm que estar preparados, para na vida decidir
Não é pessoa normal, quem se deixa conduzir
Tem que ter capacidade, para a consciência seguir
Quem assim não proceder, no abismo vai cair
Quem se deixa vencer, por coisas materiais...
Perde a dignidade, consciência não tem mais
É um paralítico espiritual, que para frente não vai
É uma pessoa escravizada, que por sua alma nada faz
Quem não se espiritualiza, não pode ajudar o seu próximo
Não vive espiritualmente, não ama a si próprio
Usa o nome de Deus, só por dinheiro e negócio
Fingindo engana a todos, falando do Pai Nosso
A ambição o domina, esquece da alma e do corpo
Todo Homem Verdadeiro, não se deixa dominar
Anda sempre com a Verdade, só o bom exemplo dá
Quem em outro acredita, sem toda Verdade buscar...
Acaba sendo conduzido, pelo espírito do mal
Quem tem dignidade, jamais se deixa conduzir
Tem consciência do que faz, nunca vai permitir
Que seja conduzido por outro, que só sabe mentir

Que não sabe de onde veio, e para que chegou aqui
Que não usa a Verdade, e procura iludir
Quem não usa a consciência, é muito fácil cair
Não aprende a viver, deixa facilmente se iludir
Não deixa de ser escravo, não aprende a decidir
É um paralítico espiritual, de passagem por aqui
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FALANDO COM DEUS
A Honra do Burro
Aqui poucos têm amor, perderam os bons sentimentos
Poucos aqui são felizes, tem muito ódio e sofrimento
Quase todos estão perdidos; para o bem poucos que pensam
Espiritualmente estão mortos, apodrecendo por dentro
Quase todos se materializaram, são escravos da ambição
Pelo dinheiro fazem o mal, fazem sofrer seus irmãos
É um mundo perdido, de maldades e sedução
A maioria age errado, só maus exemplos dão
Maculam e contaminam tudo, e destroem o que Deixaste
Não existe mais aquele Mundo Puro, que para o homem Entregaste
É difícil encontrar alguém, que faça como Mandaste
O que os homens fazem errado, os animais aqui não fazem
Cumprem suas missões, conforme Determinaste
A inteligência do homem, é usada mais para o mal
Poucos usam para o bem; só procuram macular
Usam-na para destruir, exceto, no reino animal
Os que não têm inteligência, os irracionais
Os homens estão com o planeta acabando, pela ambição eles
agem
Toque em suas consciências, para que com a destruição todos
parem
Faça voltar para seus espaços; do maligno separe
Desperte em todos a consciência, para que a Natureza se salve
Aqui poucos evitam as tragédias; provocam e fazem acontecer
Poucos usam a consciência, não deixam em paz viver
Só se tem paz longe dos homens; perto deles é sofrer

Poucos respeitam Tua Lei, a maioria não crê
Já destruíram quase tudo, até os mais nobres sentimentos
É difícil um corpo sadio, que não esteja podre por dentro
É só lama e podridão, tudo aqui é sofrimento
Tudo está contaminado, e a maioria morrendo
Pela cruel ambição procuram, com a Natureza acabar
Parece que enlouqueceram, poucos aqui sabem pensar
A maioria está doente, é difícil de curar
Tratam loucos como sábios, e neles vão acreditar
Vícios, ódio e prostituição, aqui, é o que mata mais
Ninguém tem tranqüilidade, ninguém vive mais em paz
Ninguém tem mais liberdade, de casa, arrisca quem sai
Aqui quem vive em liberdade, em direção da morte vai
O direito de ir e vir, quase ninguém tem mais
Só os animais selvagens, na Natureza vivem em paz
Aqui só há liberdade, no reino dos animais
Ficam distantes do mal, onde o homem não vai
A maioria só pensa em destruir, esqueceram do futuro
Poucos que têm amor, a maioria estão no escuro
Confiar em certos homens, antes confiar no burro
Cumpre toda missão, para a Natureza é mais puro
Mesmo sendo um animal, não ameaça o futuro
Faz o que Determinaste, nunca deixou de ser burro
Honra o seu próprio nome, como animal é seguro
Na missão que Deste a ele, nunca falhou um segundo
Cumpre corretamente, como Mandaste, faz tudo
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USE A LIBERDADE PARA O BEM
É impossível tirar um País da lama, quando seu povo não sabe
escolher
Quando não escolhe pelo bom exemplo, mas pelas mentiras que
vão dizer
Por não terem dignidade, chegam até se vender
Acabam todos sofrendo, e infelizes vão ser
É impossível salvar um País, com quem tem olhos e não vê
A situação de um povo, representa o caráter de seus governantes
Quanto pior o governo, o povo mais ignorante
Quem não sabe escolher seus governos, é um sofredor constante
Quem não usa a consciência, deixa a felicidade distante
Nunca se pode acreditar em homens que mentem, e não têm
dignidade
Só num País de homens honrados, o povo encontra a felicidade
Infeliz é a Pátria e o povo, que são dirigidos por homens que não
falam a verdade
Escravizam e acorrentam o povo, sem direito à liberdade
Liberdade não é somente, ter o direito de tudo falar
Só palavras não trazem felicidade, e não fazem ninguém prosperar
Liberdade não é ser escravo, de quem a Pátria governar
De quem faz as leis e tira os direitos, que a liberdade dá
Liberdade, é a dignidade intocável, é a honra de quem trabalha
É pagar o que é justo, depois de cumprir a jornada
É poder viver em paz, é poder seus filhos educar
É ganhar o suficiente, para em sua felicidade pensar
É fazer do trabalho, a maior oração
É ganhar honestamente, para não manchar suas mãos
Para ser sempre honesto, e nunca pensar em roubar

Ter para criar seus filhos, e não deixar a fome matar
É todos trabalharem contentes, em igualdade de condições
É todos receberem o justo, de acordo com a profissão
Sempre fazer justiça, não cometer ingratidões
Ser como na casa do pai, tratar todos como irmãos
Somente num País de homens sinceros, é possível a união
Para todos terem liberdade, dentro de uma nação
Se não, a maioria se tornarão escravos, e nunca se libertarão
Continuarão sempre escravos, e liberdade nunca terão
Liberdade é felicidade, é alegria, é tudo que se pode realizar
Usando-a só para o bem, e com seu suor ganhar
É preparar um mundo melhor, para às crianças ajudar
É preparar o futuro, para com liberdade usar
A maioria não tem liberdade, nem para matar a fome
O que ganham com seu suor, o próprio roubo consome
Que são oficializados, pelas leis dos próprios homens
Criadas para fazer Justiça, só traz de Justiça o nome
Quando é para fazer Justiça, a própria Justiça se some
Use sempre a liberdade, para ao mundo ajudar
Nunca use liberdade, para roubar e matar
Nem use para destruir, vamos ela respeitar
Quem não se prepara para a liberdade, nem deve reivindicar
Infeliz é o povo, quando não sabe escolher
Usa a própria liberdade, para como escravo viver
Não sabe aproveitá-la, vai seu espaço ceder
Para ser usado por outros, e toda vida sofrer
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O DEVER DE UM REI
Todo homem é um Rei, no cargo que for ocupar...
No reinado de uma Nação; em tudo que for governar
Como chefe de família, tem que ser um pai exemplar
O homem só chega a Rei, quando só bons exemplos dá
Todo Rei para ser perfeito, tem que usar a Consciência Divina
Tem que ser puro e justo, jamais dizer mentiras
Tem que espiritualmente estar preparado, para que enganá-lo
ninguém consiga
Tem que usar só a Verdade, e suas Grandezas Infinitas
O primeiro dever de um Rei, é governar com Justiça e Amor
Acabar com todas as maldades, e todo lixo que ficou
Resultante de outro Rei, que pelo trono passou
Todo mal ou bem de um povo, resulta de quem mandou
Só se nota as grandezas de um povo, com os exemplos que um
Rei dá
Se fizer um bom reinado, o povo vai lhe abraçar
Se fizer diferente, dele vão se afastar
Não contará com o seu povo, na hora que precisar
Quando escolher os homens, para ao seu reino integrar...
Não escolher para pagar favores; escolher para ajudar
Com inteira competência, para aos cargos ocupar
Serem todos íntegros e honrados, para poder confiar
Exigir sempre a Verdade, em tudo que for fazer
Em tudo que decidir, em tudo que for dizer
Nunca mudar uma linha, depois de estabelecer
Em tudo ser transparente, nada do povo esconder
Ter uma linha de conduta, em nenhum momento mudar
Tudo começar certo, e ir certo até o final

Para só dar bons exemplos; para que todos possam confiar
Para que mereça também a confiança, dos Reis que outros países governar
Tratar sempre todos iguais, em nenhum momento mudar
Dar valor a quem tem, as qualidades não negar
Usar em tudo a consciência; nenhum partido tomar
Por dever de consciência, nunca a ninguém enganar
Quando estiver contrariado, nunca tomar decisão
Medir sempre o que dizer; na hora certa dizer, não
Levantar quando cair; dos erros tirar lições
Considerar o povo um Rei, o Rei do povo, irmão
Exigir perfeição em tudo; começar por quem mandar
Que o bom exemplo venha de cima, para em todos chegar
Ensinar todos a subir, para poderem se elevar
Não perder tempo, para com todo mal acabar
Sempre buscar o progresso, sem nada prejudicar
Nunca dizer: "Fiz sozinho", fale de quem ajudar...
Fale que foram todos, se do reino se tratar
Todo governo é o povo, é o Rei que vai governar
O Rei é a escola, é os que vão colher e plantar
É a criança sadia, a família e o lar
É o povo feliz; é fazer rir, não chorar
É ver um povo sadio, é ver a Pátria prosperar
É amparar as crianças órfãs, que não tem ninguém para cuidar
Que ainda não estão preparadas, para o mundo enfrentar
É ensinar a encontrar o seu Deus, para a consciência usar
Para quando crescer e ser adulto, ter consciência e amar
É amparar os velhos, esses heróis sem igual
Que deram toda juventude, para sua Pátria amada ajudar
Que deram a todos bom exemplo, indo o suor derramar...

Pelo progresso da Pátria, e para o porvir preparar
É a Fé, a Humildade e o Amor; é Deus, o Rei que sabe mandar
É a educação, é a saúde, é a justiça por igual
São legisladores puros e justos, com Consciência Divina
São juízes honestos, de pureza infinitas
É ser a Imagem e Semelhança de Deus, nosso Pai Criador
É ver em si a Natureza, para tratá-la com todo amor
É ser pai de todos, é ser povo, é ser Cristo sofredor
É com Fé e Esperança levar a cruz, que o povo lhe entregou
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O DEVER DOS GOVERNANTES
A maior contribuição, que os Poderes podem dar a Nação
São os exemplos considerados, dignos de imitação
Justiça e honestidade, firmeza e união
Igualdade no tratamento; a ninguém fazer distinção
Leis justas para todos, não favorecer congregações
Cada lei, cada medida, tem que ser mensagem de Amor
Que não provoque injustiça, e não faça sofredor
Faça que todos trabalhem, que derramem o suor
Que todos recebam o justo, quando terminar o labor
Que os legisladores sejam dignos, que sejam limpos seus passados
Que estejam à serviço da Pátria, e por ninguém alugados
Que tenham dignidade, para não negociarem seus mandatos
Para cumprirem o dever, de patriotas dignos e honrados
Aquele que o povo confiou, jamais pode fracassar
Tem o compromisso sagrado, de só o bom exemplo dar
Erros, fraudes e corrupção, nunca pode tolerar
Quem não der bom exemplo, mande a lei executar
Ninguém pode ter privilégios; fazer justiça por igual
Não deixar burlar as leis, começando pelos poderes
Quem proteger o desonesto, nenhum cargo pode ter
Não confiar mais um só instante, até quando merecer
O que é da Nação é do povo, em nada pode mexer
Receber o que tem direito, e que dê para viver
Quem apóia ladrões, é porque Pátria não tem
Quer ganhar sem trabalhar; é um ladrão também
Servir a sua Pátria, é a obrigação que todos têm
Servir por amor à ela, não comprado por ninguém
Tem que denunciar os ladrões da Pátria, e jamais dizer amém

Quem apóia desonestos, não se pode confiar
Principalmente governos, que ladrões foram apoiar
Que por meios ilícitos, no governo conseguiram chegar
Comprando consciências e mentindo, para o poder conquistar
O homem só pode comprar ou vender, o que ele mesmo criou
O que ele descobriu e corrompeu, o que ele falsificou
Quem não tem brios, nem honra, que nem a homem chegou
Porque não sabe o que é grandeza; dentro de si nunca buscou
Quem rouba e vende sua Pátria, é o lixo da Nação
Já renunciou a sua Pátria; é o símbolo da traição
Todo valor recebido, é tamanho da corrupção
De moral está falido; deixou de ser cidadão
Quanto maior o valor, menor fica moralmente
Jamais poderão comprar, quem tem moral e compreende...
Que Lei, Verdade e Justiça, só a Deus pertence
Que a Nação e os poderes, são o caráter de sua gente
Todo dinheiro e vantagens, ganho nessas negociações...
Desses homens sem caráter, que da Pátria são vendilhões...
É o dinheiro de Judas, que queimam as suas mãos
São traidores da Pátria, que logram todos os irmãos
São cadáveres para serem enterrados, fora de sua Nação
Só é possível erguer um País, onde todos com amor e dignidade
trabalhem
Onde todos sejam honestos, só a Verdade falem
Que tenham direitos iguais; que seus legisladores ao povo não
traiam
Que em tudo usem a Verdade; mentira não usem jamais
A Nação é a mãe; o pai, quem vai governar
Por isso todo governo, tem que a seu povo ajudar
Ser como na casa do pai, todos com direitos iguais

Quem não for um pai digno e honrado, não deve cargos ocupar
Toda situação de um povo, é o caráter de quem mandar
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A LEI DE DEUS E O EXEMPLO DA ABELHA
Só existe uma Lei no Mundo, que é justa e perfeita
Que trata todos iguais: Ela está na Natureza
A Lei que Deus criou, de infinita grandeza
Só usaram até hoje, os que tiveram consciência
Veja o exemplo das abelhas, que pela Lei de Deus se guiam...
Só têm dado bom exemplo, e o mais puro alimento fabricam
Cada uma no seu espaço, não sentem ódio, nem brigam
Todas cumprem os seus deveres, e vivem em perfeita harmonia
Trabalham todas iguais, não tem nenhuma vadia
Uma não rouba da outra, e não dizem nenhuma mentira
São sinceras e verdadeiras, em todos os momentos da vida
Ali a Lei é uma só: Todos respeitam a rainha
Se tratam todas iguais, uma o direito da outra não tira
Ali não tem maldade, nem ódio, nem mentirosos e ladrões
Todas cumprem seus deveres, tratam-se como irmãs
Não tem nenhum legislador, só a Lei da Criação
Não tem governos corruptos; ninguém comete traição
Fazem tudo perfeito; ninguém dá opinião
Ali não tem nenhum tipo de vício, e nem prostituição
Cada uma no seu espaço, vai cumprindo a missão
Não mentem fazendo discursos, para enganar seus irmãos
O trabalho honesto e limpo, é a maior oração
Nunca estudaram nos livros, nada aprenderam com ninguém
Todo sentimento e instinto, do Criador é que vem
São honestas em tudo, no mundo só fazem o bem
Cumprem sempre os seus deveres, sem serem mandadas por
alguém
Não se unem em congregações, para explorar e enganar seus

irmãos
Todas se tratam iguais, nunca mancham suas mãos
Uma sempre ama a outra, se unem e dão proteção
Todas têm direitos iguais, vivem em perfeita união
Cada uma assume seu posto, sem precisar nomeação
Quando são adultas já sabem, quais as suas obrigações
Todas sabem seus deveres, cada uma na missão...
Que passam de pais para filhos, de geração em geração
Nunca se macularam, são puras como Deus às Criou
Continuam sempre perfeitas, como a Lei de Deus mandou
Nunca erraram na vida, ninguém nunca às mudou
Pelas leis dos homens, nenhuma delas se orientou
Não fazem mal à ninguém, se defendem quando são atacadas
Fazem respeitar seus espaços, não deixam ser maculadas
Todas elas se respeitam, e não fazem coisas erradas
Por maldades e mentiras, não deixam ser dominadas
Não inventam para destruir, nunca fazem malvadezas
Nascem e morrem trabalhando, não se vê nelas, impurezas
Lutam todas pela vida; ali não se vê pobreza
Flores e tudo que precisam, buscam na Natureza
Elas são pequenas no tamanho, mas gigantes em grandezas
Dão lições para o homem, de dignidade e nobreza
Para todos que não tem amor, e destroem a Natureza
Para aqueles que espiritualmente, sempre vivem na pobreza
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A SUBIDA E A DESCIDA

AH! SE O HOMEM PUDESSE!...
Ah ! Se os homens resolvessem acabar, com mentiras e sofrimentos!...
Acabariam com todo o mal, teriam só bons sentimentos
Veriam todos sorrir, de tanto contentamento
Como Deus, a todos conheceriam, por fora e por dentro
Ah ! Se todos pudessem, enxergar Deus na Natureza!...
Jamais alguém destruiria, suas vidas e belezas
Fariam um Mundo só de Amor, ninguém sentiria tristeza
Todos se tratariam como irmãos, e se amariam com certeza
Ah! Se como as crianças, todos sentissem amor!...
Acabariam os sofrimentos, não haveria mais dor
Fariam do mundo um paraíso, não teria sofredor
Todos os pais seriam, como o de Cristo Redentor
Ah ! Se todos trabalhassem, para ajudar este Mundo!...
Acabariam com os crimes, e com todos os vagabundos
Viveriam em harmonia, como uma família todos juntos
Pelo próximo sentiriam, o amor mais profundo
Ah! Se o homem fizesse neste mundo, tudo como Deus manda!...
Todos se respeitariam, não existiriam demandas
Todas as mães seriam perfeitas, como Maria uma santa
Todos teriam luz, como o sol quando desponta
Ah! Se o homem aprendesse, a só usar suas Grandezas!...
No mundo não existiria, tanta fome e pobreza

As crianças cresceriam, sem perder a pureza
Todo mal acabaria, neste mundo com certeza
Ah! Se todos usassem, a Consciência Divina!...
Jamais alguém deixaria, de cumprir a sua sina
Cada um procuraria fazer, só o que para o bem se destina
Jamais alguém se sentiria, neste mundo sozinho...
Todos falariam a Verdade, no mundo ninguém mentiria
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PROCURE CONHECER A VERDADE
Todos os homens nesse Mundo, podem na vida vencer
É preciso primeiro, procurar se conhecer
Usar sempre a consciência, em tudo que for fazer
Das situações difíceis, tirar lições para viver
Todos nós fomos concebidos, espiritualmente perfeitos
Depois é que adquirimos, todos os nossos defeitos
Deus criou o homem, para ser Sua Imagem e Semelhança
Deu todos os bons sentimentos: Fé, Amor e Esperança
Em todas as situações da vida, podemos fazer o bem
Só não procura fazer, quem consciência não tem
Com Fé e nossas Grandezas, chegamos a Deus no Além
Tendo Fé, Amor e Humildade, e ajudar sem olhar a quem
Todos nós somos Seus filhos, mesmo estando desviados
Temos força suficiente, para redimirmos do pecado
Quando nos arrependemos, por Ele estamos perdoados
Como um ser puro e divino, somos considerados
A maior glória de um homem, é vencer os seus defeitos
A vitória maior, é vencer a si primeiro
Não vencer fazendo guerra, vencer dando bom exemplo
Sem palavra e arma mortífera, na batalha do silêncio
Tudo que acontece no Mundo, tem uma razão de ser
Das quedas tiramos lições, para aprendermos a viver
Não devemos lamentar, do mal que a nós acontecer
Devemos no mesmo instante, bons pensamentos fazer
Deles tirar grandes lições, para na vida vencer
O mal menor evita o maior, nos ensina a aprender
Para à partir dali, outro erro não fazer

Se pararmos de errar, paramos também de sofrer
Depois do mal estar feito, só se pode aprender
Dele tirar exemplo, para nunca mais cometer
Deus deu para todos consciência, para que do mal se previnam
Usar sempre a consciência, para nunca errar na vida
Se todo mundo usasse, nenhum mal existiria
Toda felicidade, neste mundo encontraria
Jesus passou por este mundo, cumprindo Sua Missão
Confirmou a sua vinda, Zacarias, pai de João
Dimas para se tornar bandido, teve uma razão
Ajudava crianças e necessitados, resgatando o roubo dos tiranos
e ladrões
Cumpriu o seu juramento, de defender velhos, mulheres e crianças
Nos fracos e nos desvalidos, renovou a esperança
Defendeu muitas vidas, não matava por vingança
Socorreu os inocentes, evitou muitas matanças
Deus colocou no caminho, por onde passaria Jesus Cristo
Salvou a Sagrada Família, das mãos de um perverso bandido
Foi Deus quem colocou, o Messias em seu caminho
Era sua Missão, de salvar o Deus menino
Falou pela primeira vez e disse: "A tua morte será gloriosa, tu
morrerás comigo!"
Tudo que acontece, façam pensamentos positivos
Só pelas aparências, nunca façam mau juízo
Jesus, o Enviado de Deus, foi salvo por um bandido
Que forçado pelos tiranos, mudaram seu predestino
Roubaram tudo da família, quando ainda era menino
Ser bandido não queria, obrigaram a seguir
Do contrário não poderia, continuar vivo aqui
E também não poderia, sua Missão cumprir

Do que Deus predestinou, jamais poderia desistir
O que nossos pais ensinam, gravamos para sempre
O que o pai de Dimas ensinou, fez dele um homem decente
Até na hora da morte, deu o maior exemplo
Preferiu ser executado, do que seu ideal vender
Foi naquele triste momento, que Dimas pôde ver
O pai digno e honrado, que na vida pôde ter
Com o exemplo que herdou, pôde um dia Deus ver
E também espiritualmente, um verdadeiro homem ser
Acreditava na vinda do Messias; tinha a mesma fé de seus pais
Procurou a vida toda, sempre viver em paz
Nunca pôde conseguir, foi perseguido demais
De cumprir a Lei de Deus, ninguém impediu jamais
Não podemos julgar ninguém, sem conhecer seus sentimentos
Não podemos acreditar só em palavras, mas na Verdade e no
exemplo
Quem estivesse no lugar de Dimas, saberia de seu sofrimento
Não chamariam de bandido, chamariam de um Ser Supremo
Quando aprendemos a ver com a alma, tudo isso compreendemos
Jesus sempre preveniu seus apóstolos: Não sejam como os hipócritas
Quando fazem o bem, querem que todos notem
Fazem por vaidade, não fazem por amor ao próximo
Fazem materialmente, visando dinheiro e negócios
Para vencer na vida, todos têm Grandezas Infinitas
É só resolver usar, a Consciência Divina
Passa bons exemplos a todos, só com o bom exemplo ensina
Ajuda o Mundo todo, como Jesus Cristo fazia
Mesmo morrendo crucificado na cruz, procurou dar bom exem-

plo
No caminho do calvário, não blasfemou um só momento
Foi sempre um Ser Perfeito, desde o seu nascimento
Recebeu de seus pais, o mais divino ensinamento
Por Maria e José, foi programado no ventre
Ensinaram só coisas boas, fizeram um homem diferente
A Sua sabedoria, vão lembrar eternamente
Quem segue Seus ensinamentos, nunca deixa de ser gente
Se constrói um Paraíso, com bons sentimentos
Com pensamentos negativos, construí-lo não podemos
Quando pensamos no bem, nele já estamos vivendo
Com Fé, Amor e Esperança, aos poucos tudo vencemos
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O HIPÓCRITA
"Ele Disse:"
Ai de ti fariseu hipócrita, que apunhalas pelas costas
Que calunias covardemente, e nem com a honra te importas
Recebes o maligno em casa, obedeces e abres a porta
Os meus Espíritos de Luz, não aceitas, mandas de volta
O teu irmão desesperado, não ajudas, mandas embora
Esqueces até do teu Deus; dizes ajudar dando esmolas
Para enganar que és bom, com falsidade dás prova
Quem ainda não te conhece, não sabe, não te reprova
Para enganar finges que amas, mas é do maligno que gostas
Examine tua consciência, e veja quantos fizeste sofrer
Quantos que pelo teu ódio, fizeste morrer
Eu daqui enxergo tudo, vejo a maioria se perder
Destroem a Natureza, suas lições não querem aprender
Dás a teu irmão, os mais errados conselhos
Incentivas para o mal, vão pecando e se perdendo
Finges ainda que ajudas, e vives dando maus exemplos
Aprendem contigo maldades, para errados irem vivendo
Esqueceste de Minha Lei, não cumpres Meus Mandamentos
Mentes e enganas a todos, finges a todo momento
Pregas errado em Meu nome, não dizes o que é verdadeiro
Exploras por vaidade, e ambição ao dinheiro
Procure sempre ser sincero, não engane teu irmão
Não tire do seu suor, para não seres ladrão
Trabalhe honestamente, para ganhares o pão
Use as Grandezas que te dei, jamais manche tuas mãos
Jamais cobre de alguém, mentindo dar o perdão

É perdoado quem se arrepende, de não ter usado a razão
De pecar por cometer, calúnias e ingratidões
De roubar e matar, e mentir para seus irmãos
De não cumprir a Lei Divina, pela cruel ambição
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MELHOR SE FICASSES MUDO
Tire de dentro de ti, todo ódio e mágoa
Conserve tuas Bagagens Espirituais, porque da matéria não levas nada
Expulse o espírito maligno, peça a Deus que te valha
Não deixe que te domine, renove a fé e te salve
Examine a consciência, e não lute contra ela
Busque tudo que é bom, aceite os conselhos dela
Faça só bons pensamentos, para não entrares nas trevas
Não traia e não engane, porque Deus te observa
Não tente conquistar outros, com o que ganhaste materialmente
Conquiste levando amor, levando exemplos decentes
Não procure enganar, as pessoas inocentes
O que fizeres hoje de mal, pagarás em dobro na frente
Não tire o amor de teus filhos, passando para eles o teu ódio
Um dia eles poderão te odiar, quando olharem nos teus olhos
Verão o espírito maligno, sem querer sentirão nojo
Do ódio e das maldades, que ensinaste a todos
Lave agora a tua alma, se sentes inveja e mágoa
Que seja puro e cristalino, teu corpo e tua alma
Limpa a língua que calunia, que corta como navalha
Antes que tua fama maligna, por todo o mundo se espalhe
Obedeça a consciência, e faça só bons pensamentos
Elimine todos os maus, para os bons dê consentimento
Ajude o mundo todo, só passando bons exemplos
Para só trazer felicidade, e não causar sofrimentos
Conserve tua alma pura, para que possas amar a Deus
Para na vida usar, todas as Grandezas que te deu
Para que possas amar, o mais ingrato irmão teu

Aquele que não perdoou, porque a seu ódio não venceu
Conserve as tuas Grandezas, todo Amor que Ele te deu
Conserve pura a tua alma, e todos bons sentimentos teus
Não procure com o teu ódio, maldades cometer
Te convença neste instante, que no fim vais padecer
Pagará sempre em dobro, quem na vida o mal fazer
Não passe para ninguém a imagem, de um Judas traidor
De um ingrato sem alma, de um tirano vingador
De um espírito das trevas, que só o mal praticou
Que se tornou alma perdida, porque de Deus duvidou
Não pregue em nome de Deus, com ódio no coração
Não macule Seu Santo Nome, se não usas o perdão
Se calunias e vingas, e desonras teu irmão
Se mentes e fazes intrigas, e cometes ingratidão
Melhor se ficasses mudo, para ninguém te escutar
Quando estás cheio de ódio, e não sabes perdoar
Quem te escutar ficar surdo, para não se macular
Até quando decidires, ao teu próximo amar
Zacarias ficou mudo, por amor a seu Deus
Depois que mudo ficou, todo mal ele venceu
Ajudou o mundo todo, com as mensagens que escreveu
Ajudou o filho no ventre, que a esposa concebeu
Foi quando mais ajudou, e amor a todos deu
Por isso não maculou o enviado de Deus
No silêncio de sua mudez, foi quando mais aprendeu
Só passou sabedoria, para o filho que nasceu
Ajudou como Jesus Cristo, e por amor também sofreu
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