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Versos de fé, amor

e espiritualidade

em reconhecimento

de um Ser Criador.
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Todo aquele que realmente acreditar na

existência de um Ser Criador, portanto

numa Fonte de genuíno  Amor, Poder, Cura

e Saber, independente de religião, é porque

vive em comunhão e pelo Divino foi tocado.

o Autor



5

Web pages:

http://www.facebook.com/silvio.parise.3

http://www.recantodasletras.com.br/autores/silvioparise

http://celeirodeescritores.org/ebooks.asp?es=sp

                Contato: sparise1012@gmail.com



6

A grande razão que decidi escrever esse livro foi para honrar
e ao mesmo tempo narrar que, segundo as minhas análises
como também tudo aquilo que vi ou recebi via telepatia e
vejo, geralmente quando estou num estado de profunda me-
ditação. Porque finalmente entendi que não existe uma per-
feita religião, apesar de ter nascido em berço católico e ter
aprendido que era a única certa religião, assim como ter com
o tempo lido e frequentado diversas denominações religio-
sas, quais, literalmente também fizeram-me ver a enorme
concorrência por adeptos, que, nesse impressionante pro-
cesso só realmente causa divisões e intrigas, muitas vezes
devido ao ego de seus líderes, posições, prestígio e dinhei-
ro, acabando por exaltarem a si mesmos em vez do Deus que
em seu nome tanto pregam...

Enquanto por outro lado discretamente e vivendo uma exis-
tência simples, praticando a ciência da meditação no meu
modesto quarto observei através de contatos recebidos e vi-
sões que essas religiões criadas pelo homem não são verda-
deiras por basearem-se em meros mitos, mas Deus sim, além
de ser real é perfeito e constantemente servido por deuses
de diferentes formas e hierarquias, que na realidade lembram
uma monarquia, sendo que totalmente pura e gloriosa, e que
também criam por todos esses universos francamente exó-
ticos, complexos, maravilhosos e repletos de seres total-
mente inteligentes de variadas formas quais, foram criados
por esse Ser e chamados de deuses, ou, se assim preferirem
de extraterrestres angélicos, tecnologicamente super avan-
çados pela razão de terem sido criados para exercerem essa
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causa, por isso, continuamente por todo o cosmo criam a
mando desse Deus cujo Poder, Saber e Luz mesmo distante
observando verdadeiramente nos ofusca devido à imensa cla-
ridade, cegando-nos momentaneamente, por causa do nosso
atual estado.

E, aproveitando sinopses desses breves contatos e visões,
afirmo que o Céu é real assim como o inferno e, aquilo que a
religião chama de purgatório na realidade é um enorme Cen-
tro contendo uma enorme escola e um gigantesco hospital
onde os espíritos ( que é o verdadeiro homem, deus ou ser )
ficam estabelecidos por um  período de tempo determinado
pelo Altíssimo, esse magnífico e incrível Deus cujo nome é
Jesus Cristo, universalmente conhecido como o Autor (Alfa)
e finalizador (Ômega) dentre todas as coisas. Acho também
interessante observarmos a interligação existente entre es-
sas palavras que são provenientes do alfabeto grego (alfa) a
primeira letra e (ômega) a última, ou seja, a vigésima-quarta.
E, por não acreditar em coincidências, então surge automati-
camente a questão: será que isso é apenas uma expressão idi-
omática,  ou será isto uma referência em relação a deuses ou
extraterrestres que outrora habitaram e se proliferaram na
antiga Grécia? Afinal de contas as evidências estão ficando
com o passar do tempo cada vez mais claras, pois, muitos
gigantes já foram descobertos por arqueólogos e paleon-
tólogos, o problema está nos governos que sabem da verdade
mas por todos esses anos nos têm escondido, preferindo que
simplesmente sigamos aprendendo meros mitos, contanto
irrealidades, e mergulhados nesta pura fantasia portanto na
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 ignorância,  infelizmente continuarmos... quando os fatos
até mesmo sobre nós, me refiro à nossa própria genética,
contanto à nossa constituição que, se pararmos para calma-
mente analisarmos, então logo veremos, que não somos pro-
venientes nem do homem-macaco nem tão pouco de Eva e
Adão, como tantos com esse papo furado até enricaram.

Por isso até mesmo Jesus Cristo deixou narrado, quando
categórica e eloquentemente falou: por falta de conhecimen-
to o meu povo perece. Daí pedir-lhes acreditar em preces e
se aprofundarem na ciência da meditação, porque somos se-
res energéticos e os universos, quando finalmente aprende-
rem isto, então realmente verão, que não existe distâncias e
que tudo verdadeiramente se encontra na palma de sua mão
via mente e as profundezas do seu coração. Acreditem nisso
e cedo dentre esses magníficos universos se encontrarão
através da meditação, porque lá o tempo não existe, ele é
uma pura ilusão.
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PREFÁCIO

Na esperança de tentar mostrar ao mundo
que Deus é um Ser repleto de Saber

Querer e de imenso Poder
e, que portanto não precisa
nem muito menos depende

de frias e complexas doutrinas
que se transformaram em tolas rotinas
e milhares de denominações religiosas

cuja glória geralmente
devido às aparências sempre frequentes

elaboradas por humanos desumanos
pois,em nome da religião que criaram

abusam e até mesmo matam
os ignorantes e ingênuos

que em suas tolices pensam
que, aquela denominação que

na atualidade cegamente seguem
irá realmente vos salvar

do inferno que todos os dias cresce
dependendo do dogma ensinado

mas, geralmente pelos líderes nunca adotado
porque verdadeiramente muitos vivem

totalmente diferente daquilo
que veemente ensinam
por toda a sua história
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então, quando finalmente vi
li, estudei e compreendi

que essas doutrinas que ensinam
muitas vezes não têm nenhum fundamento,

resolvi escrever esse livro
na tentativa de alertar como também mostrar

que, na realidade o que conta
é termos uma devoção individual

com essa Fonte que constantemente
com alegria sempre

tanto cria como envia
seres extraterrestres que foram

milhões ou até mesmo bilhões de anos
naturalmente criados antes de nós

e, por ser assim, logicamente que são
muito mais avançados que nós.

Por isso, quando descobri esse fato
que Deus não depende de denominações

para guiar, curar ou o espírito salvar
quando daqui nos passamos

e, contanto deixamos
esse corpo que em breve se apodrecerá,

confesso que nesse exato momento
me libertei da religião

portanto, desse incrível tormento
criado somente para controlar

as vítimas das tradições
pois, sejamos absolutamente claros,

em muitas delas esse magnífico Deus
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realmente não está.
Porque Deus jamais comungará

com denominações que colocam cercas
e, tristemente coexistem na besteira

que são os únicos a professarem a verdade
quando, essa mesma Fonte que tudo cria e criou

e para aqui envia seres
que totalmente ignoram paredes

quais, são chamados de fato
com diversos nomes dependendo

da cultura existente no lugar
que inesperadamente apareceram

para algo anunciar
em prol da união e libertação
dessas seitas que infelizmente

hoje estão por todo lugar.
Contanto, aqui encontramos

versos que se espelham
nesse Ser puro e verdadeiro
que não depende de religião

mas sim, da consciência em união,
portanto da espiritualidade

para assim, movidos nessa realidade
as aflitas condições

quase no mesmo instante mudar.
Porque Deus é uma Fonte genuína
repleto de um verdadeiro Amor

qual, por ser absoluto
transforma num instante tudo!
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Por isso sigo essa Fonte
em cada momento que aqui estou

sabendo inequivocamente
que essa Fonte realmente

devido ao seu incondicional Amor
incrivelmente nunca me deixou.

Contanto, nesses versos aqui feitos
com nexo, pesquisas e revelações,

definitivamente entendi
apesar de não seguir denominações,

que Jesus Cristo é o Rei dos universos
portanto, Ele é o Deus atesto

de diferentes e inúmeras nações.
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FONTE

Quem sou eu para te analisar?
Oh! Fonte universalmente querida...
Ser que verdadeiramente tudo atina,

Criador de tudo e de todos!
Cujo imenso Amor realmente me fascina!

Pois, quem sou eu para te julgar?
Quando sei que és a real Fonte

de todo o conhecimento.
Daí, te amar e livremente adorar
sem nenhum constrangimento

Porque, além de teres um incrível Poder
sei também que, constantemente me proteges,

pois além de seres um grande Mestre
és Pai, Conselheiro, Amigo, e o meu Deus,

assim como Criador, Curador e Guiador

Por essa razão realmente estou
super feliz por te conhecer
e, obviamente também saber
que, enquanto te obedecer

contanto, seguir as suas leis
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De fato continuarei vencendo
as armadilhas que o inimigo

por puro despeito criou
na esperança que assim
viesse um dia te deixar

Acontece, que sei que és a Fonte
de tudo enfim... E, por isso te sigo
portanto, verdadeiramente estou

interligado à tua Aliança, gozando com isso,
a proteção e liberdade do teu Divino Amor

Porque és, e na realidade sempre serás
não somente o meu único Deus,

aquele Ser que oro e posso confiar
mas sim, a Fonte de tudo enfim

daí, diariamente louvo-te sem hesitar.
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PROVA

Quando cautelosamente reflito
sobre a Páscoa e toda a sua história,
vejo na ressurreição de Jesus Cristo
que existe vida após a morte.
Portanto, o que aconteceu com Ele prova
que a vida realmente é contínua!
Contanto, ela não termina
quando um dia passarmos daqui
pois, a existência realmente existe
totalmente interligada
daí, ser justo se dizer
que a morte física é apenas uma passagem
para a realidade da vida espiritual.
E, para aqueles infelizmente
pela falta da crença ainda não acreditam,
a prova está naquilo que aconteceu com Jesus Cristo,
por isso celebramos a Páscoa
porque, como cristãos, reconhecemos a graça
dessa revelação de poder e grande saber!
Prova, que agora, poeticamente
o autor a todos alegremente mostra.
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ARQUITETURA

Em cada paisagem que observo
Vejo a arquitetura desse Deus eterno
Cujo bom gosto atesto,
Realmente ser peculiar.
Pois, por todo lugar está
essa natureza maravilhosa
verdadeiramente em nossa volta
a nos embelezar e nos perfumar,
como também curar e alimentar,
sem esquecer de mencionar
o esplêndido colorido
juntamente com o relevo
dessa imensa arquitetura que
naturalmente vejo ser
criação de um Ser sábio mesmo.
Por isso costumo minuciosamente
em meu cotidiano sempre
por longas horas pacientemente ver
os diferentes detalhes
dessas variadas arquiteturas
porque, me impressiona ver a ternura,
assim como as fabulosas artes
de fato em cada arquitetura na realidade.
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POR FALAR EM AMOR...

Por falar em Amor...
Temos obviamente o dever
de parar para refletir em tudo que
Deus naquela cruz de horror
realmente, corajosamente enfrentou
sozinho e totalmente por Amor
verdadeiramente, só por nos querer...
Isso é Amor, isto é calvário,
Aliança cujo Saber e Poder
realmente para todos os universos
e os diversos seres que neles vivem
ficou claramente demonstrado.
Portanto, por toda a história
essa lição de Amor gloriosa
servirá como exemplo
pois, até a morte obedeceu
um comando realmente todo seu
que, por Amor, o seu Espírito
a Deus voluntariamente entregou.
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OS DRUIDAS

Me impressionei quando li

sobre esses incríveis filósofos

que por algum tempo habitaram

em grutas, florestas e cavernas

na Irlanda, França e Inglaterra

que adoravam deuses da natureza,

ensinavam e até profetizavam,

como também curavam,

sendo até mesmo juízes às vezes

dentre eles em alguns casos.
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A TRINDADE

Sei que nem todos aceitam
a doutrina há muito ensinada
pela vasta e antiga religião cristã
mas, que nem sempre é aceita
pelas inúmeras denominações contidas
sob essa linda palavra.
Mas mesmo assim e quanto a mim,
acredito na Trindade sagrada
porque claramente entendo,
como o santo Agostinho
que a trindade é como se fosse um ninho
que agasalha dentro de sua casa
a Palavra verdadeiramente sagrada.
Qual, tornou-se num mistério para muitos
que, ou por pura ignorância
ou, porque nunca realmente tiveram
um relacionamento espiritual
e, francamente íntimo
com esse magnífico Deus
totalmente supernatural.
Trindade que assim incrivelmente divide-se
em três partes totalmente distintas
desse Ser que ao mesmo tempo atina
por ser naturalmente sábio
além de espetacular.
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 UM SER PARA TODAS AS HORAS

Muitos falam de amigos, colegas
dinheiro e até mesmo de familiares
mas, quando na realidade
nessa vida intensamente medito
vejo que o nosso grande e único amigo
é de fato esse Ser que foi traduzido
na teologia como Deus,
Criador de tudo de verdade.
Por isso, é somente nele que confio
pois sei que nunca me decepcionará...
E, se por acaso nisso você ainda
infelizmente não acreditar
então, peço que siga as evidências
quais, com o tempo lhe certificará.
Porque Deus é um Ser para todas as horas,
daí não existir mal tempo
nem muito menos a desculpa da distância
e, quando de fato lhe conhecemos
ou seja, temos uma comunicação
verdadeiramente íntima e pessoal
então, cedo ou tarde saberemos
que esse Ser não é apenas tremendo!
Mas ama-nos como nenhum outro
porque o seu Amor é incondicional.
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CAMINHADA

Todos sabem que essa estrada
que aqui temos de caminhar
é verdadeiramente árdua!
Mas mesmo assim, temos de enfrentá-la
com fé, perseverança e esperança
para então com segurança
vencermos os incríveis obstáculos
que enfrentamos por toda essa caminhada.
Daí ser extremamente importante
como também revelante
existirmos todo instante
sob o domínio desse incrível Ser
que incondicionalmente nos ama
por isso, ilumina-nos ao ponto devido.
Para que assim possamos por fim
quando a nossa caminhada aqui terminar
sorrisos livres podermos soltar
devido a satisfação de termos conseguido
com êxito o final da linha
realmente radiantemente chegar.
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 A LUZ QUE SIGO

Existo numa sociedade eclética
feroz e super complexa
mas, apesar dos pesares...
A Luz que sigo diariamente me atesta
devido às evidências nessa esfera
realmente ser um Deus preciso!
Eficaz em tudo, afirmo,
daí não temer nenhuma mazela.
Porque a Luz que sigo
constantemente me guia e protege
contra as intempéries causadas
pelas diversas tempestadas
que enfrentamos nessa árdua estrada
por causa da maldade formada.
Por isso ser importante
vivermos sob o comando dessa Luz
que verdadeiramente ilumina
os caminhos que a escuridão
juntamente com a neblina
continuamente nos testam
perante os universos que nos cercam
causando labirintos em nossa emoção.
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CLARÃO

Vejo um imenso clarão
emanando dessa Fonte luminosa

que acabou de criar uma nova aurora
qual, lentamente cobre com o seu clarão

a outrora tenebrosa escuridão
que, por um curto período de tempo

se apresenta no firmamento
mostrando-nos o poder de um Ser
que realmente entende de criação.
Para assim, totalmente absorvido

feliz e realmente tranquilo,
naturalmente observo

a imensa beleza, grandeza e nexo
dessa Luz que verdadeiramente atesto
ser a grande razão de minha admiração

como também gratidão
pela vida sempre sublime
elaborada por esse Ser

que continuamente exprime paixão.
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                                     DIMENSÃO

Amo verdadeiramente a natureza
por isso sempre admiro
a sua grandeza, teor e beleza
aprendendo imensamente com isto

E nessa admiração realmente fico
seja diurna ou noturna
horas à fio observando
essa incrível e imensa dimensão

Porque francamente acho
tudo isso que vejo ser realmente fantástico!
Repleto de brilho e emoção
que enche os nossos olhos e coração

Daí atrair os nossos sentidos
como também a curiosidade
devido aos mistérios escondidos
por detrás da escuridão e a claridade

Para assim, calado por fim,
maravilhado simplesmente te olhar...
Cativado pelos magníficos detalhes
que essa dimensão sem vaidades nos dá.
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VIDA ETERNA

Toda respeitada religião
juntamente com os seus livros sagrados
brevemente ou a fundo narram
sobre uma vida eterna, existência que teremos
quando o espírito que agora habita nesse corpo
por relativamente um curto período
realmente for chamado por esse Deus, é claro,
e assim enfrentar o seu juízo
qual, dependendo do que aqui praticou,
retornará aqui ou simplesmente ficará
no Paraíso celeste, e nele, como presente
verdadeiramente eternamente morar.
Esse conceito não só existe
de fato na religião cristã, porque tenho lido e visto
que essa doutrina também existe
nas principais religiões e, até mesmo em denominações
onde muitos nunca ouviram falar por serem pequenas
apesar de serem realmente antigas,
pois já existiam mesmo antes
da religião cristã se formar e a Bíblia assim criar.
Portanto, tenho que aceitar
que a vida eterna é uma realidade,
porque essa noção é antiga e, talvez tenha sido trazida
pelos incríveis extraterrestres
que a mando desse sábio Deus
em grandes experiências nos criaram.
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ADORO ESSA LUZ

Adoro essa Luz por realmente saber

que nunca cessará de emitir o seu brilho,

talvez por isso os amantes da escuridão

por não estarem em comunhão

já começarem a se sentirem aflitos,

pois veem que a claridão

como o esplendor de toda verdade

está chegando no ápice!

E com isso com toda naturalidade

um novo início irá surgir

acompanhado de Amor, Paz e Bondade

e, nessa incrível realidade

conheceremos a justiça por fim.
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QUANDO

Quando os céus e a Terra
foram realmente criados
deixaram por um certo tempo registrado
nesses cosmos belos de fato
realmente um incrível retrato
do que esse magnífico Ser
pode francamente fazer de fato

E assim, nessa criação de princípio e fim
por um período determinado
para então, nesse lindo quadro
naturalmente evoluirmos
e assim, nesse crescimento progressivo
podermos finalmente alcançarmos
os outros seres outrora criados

E nesse fantástico processo
agora, como espíritos, atesto,
definitivaentão conheceremos
não somente toda criação
mas também os incríveis mistérios
desse Deus realmente eterno
quando atingirmos o ápice
portanto, existindo em plena razão.
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 A PALAVRA

Sou totalmente fascinado pela Palavra
que constantemente nos ensina
e sendo assim nos revela
segredos de uma criação realmente nunca singela
devido as incríveis complexidades
e de fato mazelas espalhadas por tantas eras
de conflitos e incríveis maldições.
Mas mesmo assim a Palavra dentre inúmeras valas
frutos desses inúmeros conflitos, apesar das ortografias
terem mudado muitas letras em sempre realmente
crescentes dicionários, como também as contínuas
infelizmente nem sempre corretas traduções, vejo
que a Palavra de Deus naturalmente sempre ultrapassa
obstáculos criados totalmente sem graça
cujo intuito é dificultar as diversas mensagens
tanto de advertência como exclusivamente de coragem
para aqueles que lhe desobedecem
como aos que ao pé da letra seguem
por temerem o seu poder.
Porque esse mundo é assim, existem  aqueles que
tristemente se rebelam contra aquilo que é correto,
assim como da mesma maneira existe
seres que, como eu insistem em verdadeiramente
continuar seguindo e obedecendo os mandamentos
desse Ser incrivelmente singular.
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 ALIANÇA

Uma das coisas que li na Bíblia
e realmente mais me surpreendeu
foi a linda história que Deus
criou uma perfeita Aliança
para que assim em plena segurança
vivamos tudo aquilo que Ele nos prometeu.
Isso realmente me surpreendeu, pois
confesso que, quando cuidadosamente analiso
o ser humano, então, sem querer julgar digo,
ser um pacto imperfeito devido ao nosso jeito
por francamente não sabermos amar.
Por esse modo acreditar
que verdadeiramente Deus  se humilhou
quando essa incrível Aliança
com o homem formou
e, sem se lastimar.
Por isso, quando você avistar
no céu qualquer tipo de arco-íris
então, lembre-se dessa união
pois, ele representa a recordação
dessa bela mas imperfeita Aliança
que Deus brilhantemente fez
num ato de uma incrível submissão.
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 TRONO BRANCO

Existem muitos tronos
sob esse céu totalmente estrelado
que realmente dão várias ordens

nesse mundo francamente desorganizado
e louco por desordens.

Acontece, que no Céu dos céus
exatamente onde Deus comanda

existe um Trono branco
onde sentado, Jesus exerce o seu comando

de justiça, bondade, poder e santidade
mas onde tudo é perfeitamente organizado.

Quando João em espírito isso viu
ficou verdadeiramente maravilhado

daí, naturalmente ter concluído
que Jeus Cristo é Deus de verdade.
E, da base desse Trono corre um rio

de águas realmente cristalinas
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cujas largas e belas márgens
possuem magníficas árvores
que nunca param de gerarem

diversas folhas e inúmeros frutos
talves por serem irrigadas

pelo rio da vida.
E, apesar dessa visão para alguns

poder parecer realmente complexa,
o que nunca devemos esquecer

é a maneira de como tudo realmente é
pois, quando analisamos a criação

juntamente com a dimensão
onde naquele lugar tudo existe

então, rapidamente entendo
que, por não haver sofrimento
por ser um perfeito paraíso

além de tudo ser naturalmente lindo
existe numa diferente dimensão.
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UM NOVO PAPA, UMA NOVA ESPERANÇA

Observei com bastante atenção
essa última eleição ocorrida
pelos tradicionais ortodoxos cardeais
que culminou na escolha de um ser argentino
que, por ser humilde em sua natureza
e, pelo menos quanto a mim,
ser também um reformista, acredito que dessa vez
a grande maioria de seus fiéis
estará pronto para pacificamente aceitar
as mudanças naturalmente necessárias
para assim, obviamente se ajustar
nesse mundo que rapidamente até as preferências
religiosas estão velozmente a mudar
e, com isso, toda a sua história.
Contanto, temos agora no comando
um novo papa, uma nova esperança
que, perdoando as injustiças por muito tempo cometidas
infelizmente até mesmo com as crianças,
sinto que um novo momento está realmente
agora surgindo qual, espero que verdadeiramente
seja repleto de sapiência e bonança.
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A REAL LUZ DOS COSMOS

Existe muita magia, beleza e energia
envolvendo esses tremendos universos
mas, a real Luz dos cosmos
francamente vejo e por isso atesto
está neste incrível Ser que por Amor
criou e amavelmente comandou
como faz constantemente
seres extraterrestres naturalmente
diariamente ou noturnamente criar
diferentes tipos de vida
totalmente inteligente
para assim e como sempre
esses imensos universos
exóticos e realmente complexos
magnificamente habitar.
Para então nesse quadro
obviamente fantástico
a real Luz dos cosmos
portanto, desses impressionantes mundos
poder com vigor tudo iluminar.
Trazendo assim sapiência
além do natural clarão
que faz realmente tudo brilhar.
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RELIGIÕES ORGANIZADAS

Quando paro para refletir
em tudo que o homem tem feito por fim

incluindo até mesmo as tais
inúmeras religiões organizadas
cuja ganância reflete o poder

dessas totalmente diferentes raças
então, naturalmente cheguei a conclusão

que realmente a grande maioria
dessas chamadas igrejas da harmonia

como também aparente alegria
estão rapidamente se multiplicando

por uma única razão, ou seja,
em nome de Deus e a sua grandeza

muitos estão se aproveitando
e, além de seitas estarem criando

estão também enriquecendo
e com isso aumentando o engano.

Porque quando cuidadosamente analiso
as doutrinas largamente ensinadas
vejo que a dogma nunca é exata

assim como as famosas traduções
das bíblias que comumente vendem

e nos púlpitos verdadeiramente consagram
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seres tímidos, doentes, pobres e leigos a Deus
criando assim uma incrível salada

além de uma total palhaçada
pois, as músicas e os instrumentos que tocam

até mesmo nos sacrifícios da magia negra
esses instrumentos musicais são usados.

Portanto, calado, perplexo e parado
por algum tempo pensativo fico

porque, sinceramente acho
que Deus não deve estar contente
ao infelizmente ver tanta gente

constantemente ser obviamente enganado.
Daí não concordar com as religiões organizadas

por entender que realmente não precisamos delas
pois, todos nós dentro de nosso ser

temos um espírito que se manifesta para valer
contanto, em vez de me tornar um religioso

prefiro me libertar e assim me tornar
um simples ser espiritual mas cujo sal

como o próprio Deus na forma de Jesus falou
ser legítimo e portanto genuíno de fato!

Contanto, existindo continuamente amando
e nunca enganando como tantas igrejas
por só verem as suas próprias riquezas

mentem e abusam desses pobres coitados.
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TELEPORTAÇÃO

Quem disse que não podemos
realmente de fato nos transportarmos

francamente não sabe o que está dizendo
ou, possivelmente desconhece

que verdadeiramente somos deuses
e, sendo assim, então podemos

atravessar naturalmente até paredes
pois somos seres espirituais
portanto, quando a fundo isso

minuciosamente analiso
vejo quase instantaneamente

ser tudo uma maneira de como
na realidade cada um se vê.

Porque a teleportação existe!
Precisamos ficar conscientes sobre isto

pois, dependendo do grau relativo
da espiritualidade que todos têm na realidade,

um ser devido a técnicas e saber
pode se transportar fisicamente

como fizeram alguns santos
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e até mesmo mestres e Jesus Cristo,
se mudando do lugar onde

naquele presente momento se encontravam
e, na velocidade da luz, é claro,

se encontrarem de verdade
no lugar desejado, para assim,

milagres, curas e até mesmo a história
seja de um ser ou lugar

para sempre seja mudado.
A teleportação ocorre repentinamente
e realmente existe por todo o cosmos,

mas para isso realmente é preciso
um período de preparação,

porque o mundo é totalmente poluído
por todo tipo de corrupção

e, somente aqueles que realmente entendem
que esse tipo de existência não é normal

então, através de muita persistência e oração
é que obviamente conseguirão

realizar a ciência da teleportação
para assim em completa união

realizarem o que outros vultos fizeram de verdade
e nesse processo com amor, devoção e nexo
atingirem o seu próprio estado de perfeição.
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JESUS CRISTO: O REI DOS UNIVERSOS

Agora, não são apenas os teólogos
nem muito menos os poetas ou filósofos

que insistentemente afirmavam
Jesus Cristo ser de fato

o Rei desses magníficos cosmos,
porque hoje até mesmo aqueles

que se dedicaram à ciência
e assim, mergulhados no estudo da consciência

recentemente e surpreendentemente
declararam numa revista de ciência, é claro,

Jesus Cristo ser o Rei dos universos.
E, apesar disso parecer complexo

temos de entender que muitos estudos
até o presente momento foram feitos
também por especialistas ufólogos

que, após muito estudo e observações
chegaram a mesma conclusão

pois, segundo o artigo e vários documentários
baseado em inúmeras investigações
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e até mesmo informações de diferentes seres
extraterrestres que vivem em cativeiros

ficou definitivamente provado
que Jesus Cristo é o Criador e Deus

que do seu apogeu cria e manda
outros seres elaborarem

de suas imensas espaço naves
quais, algumas são realmente laboratórios

exatamente o que um dia aqui fizeram
sob o seu comando, é claro.

Portanto, esses cientistas chegaram
a conclusão que Jesus Cristo é o Rei
dos universos, contanto dos mundos

que continuamente vem criando
para o seu próprio prazer,

descoberta que não me deixou surpreso
nem muito menos apavorado

pois, segundo a Bíblia, Ele é o Rei dos reis
e o Senhor dos senhores,

por isso louvo-lhe todos os dias
por entender que Ele é Deus de fato.
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 É TUDO UMA QUESTÃO DE ENTENDIMENTO

Fico impressionado com os inúmeros lamentos
que muitos verdadeiramente têm
simplesmente pela falta de conhecimento
pois, realmente já deveriam saber que Deus é
um Ser imutável, contanto, Ele não é maleável
como vários hoje em dia pensam. E, por realmente
não serem reais, porque mudam como o vento...
Vivem continuamente em lamentos
e nesse constante tormento esquecem ou infelizmente
não sabem  que esse Ser francamente ama a verdade
e na sua doutrina fez-nos saber.
Por isso, se você quer espiritualmente crescer
então terá de compreender que não poderá viver
aceitando padrões desse mundo cujo engano
sinceramente constantemente se vê.
Portanto, é tudo uma questão de entendimento,
daí sugiro estudarem a Bíblia e se afastarem de tudo
que seja ilícito, porque ninguém viverá com o Senhor
se verdadeiramente o seu espírito não estiver limpo.
E lembrem-se que Jesus Cristo mesmo falou
ser o Caminho, a Verdade e a Vida!
Por isso não percam de coexistir com essa Fonte
totalmente benigna, uma vida em excelência por existir
o Amor juntamente com o Valor, além de
uma vida infinita e contanto repleta do real sabor.
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 AS IGREJAS DE HOJE

Muito se têm abertamente falado
sobre as igrejas de hoje
cada vez mais frias, calculistas e vazias
quando comparado com as de antigamente
de fato repletas sempre
onde quase toda gente
tinha um belo e largo sorriso
como também um grande abraço.
Porque as igrejas de hoje
estão verdadeiramente poluídas
assim como corrompidas
pelo vasto lixo do mundo.
Daí, infelizmente muitas perderem o poder
dada pelo Espírito Santo
por isso, muitas tristemente
incrivelmente mentem, contanto enganam
perdendo com isso os poderes
que deveriam constantemente mostrar
sem realmente cobrar pelos milagres
que acontecem de verdade
quando a igreja naturalmente exerce
o que Deus entendeu para toda gente
por essa razão inúmeros fiéis
realmente, totalmente revoltados
em grandes números lhes têm deixado.
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 UMA BÁSICAANALOGIA DESSA CRIAÇÃO

Estudei por diversos anos a Bíblia
sem contar com os inúmeros anos

que alegremente participei de estudos bíblicos
em igrejas de várias denominações

por isso, ao observar as grandes contradições
existentes nas diferentes bíblias

por causa das suas diferentes traduções
devido as incríveis interpretações,

decidi que, por ser um eterno curioso,
a melhor forma desses desentendimentos

de uma vez por todas esclarecer
era a fundo pessoalmente pesquisar

para então calmamente a bíblia analisar
tentando naturalmente entender

o motivo das inúmeras discórdias.
Por isso fiz, uma básica análise dessa criação

e concluí que a razão para tanta polêmica
não está apenas no problema da interpretação

mas sim, no elevado número
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de denominações criadas formadas
que criaram as suas próprias bíblias

e sendo assim, as suas próprias interpretações
criando com isso uma verdadeira salada

para o esclarecimento de duvidosas explicações.
Daí, nas minhas observações

ter completamente ignorado essas novas versões
e, como todo arqueólogo ou bom pesquisador

graças a internet ter analisado
documentos antigos de fato

e, logicamente por serem válidos
após comparar vários textos de fato

vi que claramente essa criação ocorreu
feita por Deus pessoalmente
ou, através do seu comando,

abrindo a porta portanto a outros seres,
por alguns interpretado como deuses,

mas não por mim...
porque automaticamente compreendi

mesmo ainda quando fazia essa breve análise
que esses seres foram extraterrestres

que, sob o comando desse poderoso Ser
devido ao imenso saber nos criaram.
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ENCONTRO MARCADO

Todos nós vamos ter
um encontro marcado com esse Ser
que magnificamente nos criou
ou, simplesmente mandou
que outros seres, contanto extraterrestres,
nos tenham realmente gerado
nesse imenso laboratório
por uma razão que desconheço
chamado de Terra, quando na realidade
devido as evidências de verdade
deveria ser chamada de Água
por setenta por cento formar
verdadeiramente a sua massa.
Mas, colocando esse fato de lado,
naturalmente iremos ter
esse encontro marcado
portanto, peço que se preparem!
Pois não sabemos quando daqui partiremos,
daí não me importar com as vaidades,
porque nessa existência tudo passa...
E o que francamente importa
é estarmos totalmente preparados
para encarar esse Deus em sua Glória.
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 INTERPRETANDO VERSÍCULOS BÍBLICOS

Estudei em casa por muitos anos a Bíblia
livro que de acordo com cada versão traz à tona
diferentes explicações; daí, decidi por fim fazer

também a minha própria interpretação
porque na realidade fiquei desgastado
por ler e em estudos bíblicos saber

de tantas diferentes interpretações de fato.
Por isso resolvi escrever esse poema com amor
e grande paciência na esperança de trazer à luz

situações que, pelos menos quanto a mim,
realmente não ficaram claros e, embora não

seja nenhum teólogo procuro sempre formar as minhas
opiniões baseadas em fatos comigo ocorridos

mas que nem sempre encontro registrado nas inúmeras
versões bíblicas que hoje temos no mercado de fato.

Portanto peço que não se assustem
e, apenas olhem pelo ângulo que aqui

sinceramente, como sempre, vos tenho mostrado.
No início do livro de Gênesis a minha versão bíblica

relata uma palavra no plural bastante clara
que, quando traduzida do inglês significa ( nós ).

Muitos lhe comparam como um exemplo sucedido
devido à Trindade, doutrina que veemente ensina

um Deus dividido em três partes ( Pai, Filho e Espírito )
dito que santo Agostinho recebeu

essa impressionante revelação de Deus,
acontece que muitos cristãos não acreditam nisso
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porque obviamente não entendem como pode ser
que um Deus único pode ser dividido.

E, verificando por esse ângulo
por causa das experiências vividas desde criança
com seres que outrora pensava serem espíritos
mas, que agora, devido a um novo entendimento

vi claramente serem extraterrestres que
verdadeiramente aqui constantemente visitam,

concluí então esse versículo se tratar
de extraterrestres que vieram sob o comando
desse Ser ou, se assim preferir, dessa Fonte

que tudo criou ou mandou criar e, que na realidade
ainda manda ou cria os seus filhos, esses magníficos

universos como sempre em ciclos perenes criar.
Por isso encontramos nesse verso essa passagem:

“ Vamos criar o ser humano a nossa imagem e
semelhança”, claramente nos tem mostrando
uma referência sobre esses seres cientistas

que aqui nesse imenso laboratório comandados
por Deus nos criaram, diretamente nos revelando

que esse Ser é naturalmente um alienígena
ou seja, um extraterrestre com certeza

exatamente como aqueles que nos criaram.
Contanto não se apavorem e calmamente reflitam

neste fato qual, vividamente acredito
caso contrário, não teria aqui revelado.
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 ANJOS: UMA CRIAÇÃO DIVERSIFICADA

Segundo os entendidos nessa área
afirmam que existem vários tipos de anjos
e, para a minha total surpresa
além do tamanho, cor e beleza
existem realmente dois tipos,
os que têm longas ou pequenas asas
como também aqueles que não possuem asas.
Confesso que fiquei abismado
ao escutar esse relato
qual, é fruto de um estudo formado
por milhares de pessoas que narraram
as experiências que tiveram
perante um complexo e vasto quadro.
Por isso fiquei realmente abismado
com esse incrível resultado
estudo que literalmente levou
quatro anos de minuciosas pesquisas
feitas com profissionalismo e amor.
Mas, apesar da grande surpresa
gostei de saber do seu resultado
porque definitivamente fiquei sabendo
que os anjos magnificamente pintados
de asas longas e brancas
foram idealizados pela religião que geralmente
distorce a realidade existente
nesses cosmos que continuamene
amjos passeiam e sempre se mostraram.
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ORAÇÃO

Pai, perdoa todas as nossas iniquidades
e dar-nos constantemente o teu entendimento
para que assim não caiamos no engano
e, com isso percamos tanto tempo...
Porque essa vida é breve, além de ser uma escola
portanto Pai, permita-nos vermos diariamente
a tua Glória independente que seja
numa visão fechada ou aberta,
pois o mundo precisa urgentemente entender
que em Ti existe Poder e Saber
para que então definitivamente aprendam
que as incríveis bênçãos  que continuamente
derramas é para todo aquele que verdadeiramente
também incondicionamente te ama.
Contanto Pai, tem piedade e faz-nos ver a tua bondade
porque infelizmente o mundo está cheio
de sentimentos de pura vingança. Daí nessa simples
oração humildemente venho te pedir proteção
contra aqueles que não estão em comunhão
por tristemente te desconhecerem por isso,
veemente acreditam não existir perdão para os delitos
diariamente cometidos porque por um tempo preciso
o inimigo vos têm em seu domínio portanto,
perdoa-lhes Pai pois não sabem o que estão fazendo.
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A VIDA É UMA DÁDIVA DIVINA

Quando cautelosamente admiro
essa complexa mas esplêndida criação
então, logo, alegremente vejo
que a vida é uma dádiva divina
magnificamente elaborada por um Ser
que, devido o seu querer, prazer e poder
tudo cria, para assim, do seu Trono
de Paz, Bondade, Amor e Harmonia
pacientemente com os santos
e os inúmeros belos anjos
verdadeiramente sem enganos
observa o que constantemente cria.
Por isso, quando nisso reflito
realmente fico abismado
perante esse incrível quadro
complexo mas cuja beleza e nexo
francamente vai muito além
do nosso cotidiano de fato.
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UM RIO DE ÁGUA VIVA

Estudei e li na bíblia que do Trono branco de
Deus corre um rio de água cristalina e viva!
Qual, em suas márgens existem árvores
que dão continuamente frutos,
contanto não dependem das estações
como a flora daqui, porque lá a existência
possui realmente uma diferente realidade
pois, aquilo que entendemos sobre o tempo
verdadeiramente é constante
daí não existir o envelhecimento
porque o estado presente é contínuo
nesse Paraíso de beleza, grandeza e santidade.
E, apesar desse versículo ser interpretado
e intensamente explicado  como sendo
atos do Espírito Santo aguando e trabalhando
em nossas vidas, temos que levar em conta o
cenário eloquentemente nesse texto descrito
para então calmamente como devemos fazer
sempre tomarmos a nossa própria conclusão.
Porque explicitamente esse versículo narra
sobre um rio de água viva totalmente límpido,
portanto puro que corre do Trono de Deus nesse
lugar chamado de Céu que, por outro lado, desconhece
o escuro devido à constante presença de Deus.
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GUARDIÕES DO CÉU

Além dos anjos guerreiros

que constantemente viajam

existem também quatro seres

cuja função perene

é guardar o Céu de fato.

Esses seres foram cuidadosamente criados

para exercerem somente essa finalidade

por isso são realmente exóticos

e possuem diversos olhos

contornando as suas cabeças

para assim poderem ver tudo no ato.

A bíblia infelizmente não é clara

em relação à sua composição,

daí não sabermos se são espíritos

ou incríveis seres de acuta visão,

afirmando apenas serem seres

contidos nessa vasta e complexa criação.
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CONSTRUÇÃO ARQUITETÔNICA

Quem disse que Deus não entende
realmente de arquitetura
é porque desconhece a formosura
narrada nos versículos encontrados
no livro de Apocalipse, qual, é um relato
visto e descrito por João quando inesperadamente
foi arrebatado e no Céu o seu espírito
viu obviamente muita coisa quais, infelizmente
foi proibido de livremente contar ou narrar
daí, ter literalmente engolido coisas que ele viu
e escreveu mas, que tristemente não pôde contar.
Mas, realmente nem tudo encontrado
naquele Céu lindo e francamente vasto
ficou realmente oculto e, embora para muitos
parecer ser um absurdo, a sua construção
arquitetônica com muros construídos e ruas
repletas de pedras preciosas e muito ouro,
revelam para mim ser um lugar  cuja construção
juntamente com o enorme tesouro
tornam-lhe de fato em um ideal paraíso
criado por esse Ser realmente fabuloso.
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NENHUMA RELIGIÃO SALVA

Vivemos num tempo verdadeiramente conturbado
contanto, totalmente rebelado

devido os corruptos sistemas criados
que agora, por causa da tecnologia

francamente poderosa,
o conhecimento está finalmente chegando

até as camadas menos privilegiosas
e com isso, estão literalmente também acordando
para o conto do vigário outrora tão mencionado

por causa da manipulação, é claro,
ou seja, que a pessoa tem de ser religioso

mesmo sendo um total leigo
pois nada de verdadeiro lhe fôra ensinado,

apenas ficções, portanto lendas
prejudicando assim a tantos
com esse medíocre quadro.

Mas, exatamente como afirma o ditado:
contra os fatos não há argumentos!
E até mesmo o próprioJesus Cristo

que, para aqueles que acreditam na Trindade
é o filho de Deus, de acordo com essa realidade,
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na verdade nunca falou que a religião salva,
os homens corruptos foram quem criaram

para adquirirem poderes enquanto ao mesmo tempo
controlavam ignorantes seres

com loucas dogmas que criavam
para assim, escondidos por paredes

guardarem em sigilo fortunas
totalmente ilícitas muitas vezes.

Porque Deus não nos criou para que sejamos
apenas simples e bitolados religiosos
seguindo doutrinas de puro engano
mas sim, genuínos seres espirituais
independentes de meras doutrinas

que somente fanatismo ensina,
daí não estar surpreso em ver tantos seres

pela falta de conhecimento perderem
suas vidas em relação a Deus tão queridas

por terem sido erroneamente ensinado
em vez de logo no início apresentarem o fato

que nenhuma religião salva,
porque Deus é quem perdoa os nossos delitos

na forma desse magnífico Ser
universalmente conhecido por Jesus Cristo.
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COSMOS: O SANTUÁRIO DE DEUS

Todos os universos contanto, todos os cosmos
são realmente sacrários perante esse Ser
tão claro e, que realmente os criou.
Por isso, quando radiantemente contemplo
e por longas horas apaixonado lhe observo,
vejo nitidamente ser o santuário de Deus
daí ser um verdadeiro colosso.
Pois quando cautelosamente o analiso
me impressiono com a sua visão,
porque construiu e continuamente constrói
espiritual e fisicamente vidas que interligadas
sempre incrivelmente tudo reluzem.
Pois além dos cometas, estrelas, asteróides e planetas
existem um número incontável de seres totalmente
diferentes da gente mas de fato super inteligentes
porque foram milhões ou até mesmo bilhões
antes de nós nesses universos criado.
Sem esquecer de mencionar os anjos quais,
naturalmente que são originários do reino angélico
e cujo sexo obviamente que não existe, é claro.
Essa é a razão que fico maravilhado quando
contemplo essa imensa criação, porque entendo
todo o cosmos ser um grande santuário divino
onde os extraterrestres a finco brincam, constroem
e assim transmitem tudo aquilo que Deus entende fazer.
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OS ESPÍRITOS TAMBÉM MORREM

Todo aquele que à finco estudou
realmente à fundo a Bíblia
ou como um curioso, ou porque quer aprender
o que irá verdadeiramente acontecer
com o espírito quando d seu corpo aqui morrer,
dependendo da versão bíblica, cedo ou tarde
ficará sabendo que, se o espírito num corpo aqui vivido
tristemente desobedeceu a Deus quando por um certo
tempo prisioneiro no corpo nesse planeta viveu
irá quando na sala do Céu chegar naturalmente,
como os outros, ser julgado e, dependendo dos
delitos no seu livro da vida registrados
viverá uma vida eterna ou morrerá, pois será posto
numa máquina que literalmente lhe esquartejará.
Quando estudei esse capítulo no livro do Apocalipse,
confesso que fiquei impressionado, porque não
imaginava de fato que um espírito também morresse
mas, após meditar e por algum tempo orar pedindo
a Deus por entendimento então, logo vi fazer grande
senso essa maneira de totalmente eliminar esses
espíritos que se rebelaram e, infelizmente causaram
tantos danos à criação que de fato daqui também
se passaram completamente revoltados e sem
conhecerem que realmente existe um preço
em tudo aquilo que obviamente plantarmos.
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O JUÍZO DE DEUS E A CONSCIÊNCIA

Vivemos numa época realmente tumultuada onde a grande
maioria das pessoas francamente não entendem nada
ou, porque simplesmente não querem aprender, ou porque
se acostumaram a pintarem e bordarem, é claro, contanto,
totalmente ignorando o juízo que sempre vem como
o resultado dos seus realmente absurdos atos.
Mas, quando comparo o que dizem os livros religiosos
considerados sagrados então, após lê-los e
cuidadosamente estudá-los, quase automaticamente
vejoque, quando refletimos no juízo de Deus logo vê-se
que existe uma incrível consciência contida nesse
impressionante e magnífico Ser.
Pois, quando, cautelosamente analiso tudo isso que
constantemente me cerca, apesar de não ser religioso
portanto, apenas um ser espiritual e na realidade super
curioso, vejo existir uma tremenda consciência nesse
verdadeiro Criador que, por querer, saber e grande amor
cria naturalmente ou comanda pessoalmente outros seres
também super inteligentes, todos os universos que
incrivelmente nos cercam continuamente vos preenche
revelando-me com isso ser um Ser que não possui somente
poder, mas também uma impressionante inteligência
que usa quando constantemente julga os diferentes
seres que cria e criou nesse gigantesco teatro cujo teor
persiste em lhe entreter.
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ANJOS GUERREIROS

Desde criança que ouvi falar que Deus no Céu criou
para em nosso favor lutar um número realmente
incalculável de anjos guerreiros que acho
lutarão até daqui me passar.
Por isso sou obviamente grato em saber que existe
um grande exército de seres lindos e angélicos
que servem constantemente o Altíssimo
sem verdadeiramente nunca reclamar.
Porque os anjos além de guerreiros são tremendos
mensageiros e, devido à sua natureza nos revelam
importantes segredos também através de sonhos
para que assim o nosso inimigo não fique
antecipadamente sabendo e portanto, totalmente
desconheça os planos que Deus com certeza
tem para os seus filhos e fim.
Daí apreciar os anjos guerreiros realmente
árduos trabalhadores pois, constantemente nos
protegem até mesmo durante aquelas horas
que em nossas camas cansados dormimos
e na realidade não os vemos nem os sentimos,
embora às vezes sonhemos com esses seres amigos
e lindos que, através do véu portanto, por detrás do
pano silenciosamente nos trazem mensagens
que, sinceramente muitas vezes fazem-me
literalmente me despertar sorrindo
devido à ternura juntamente com a bondade
desse amoroso Pai, Ser banigno de verdade.
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PLANETA CÉU

Li diversos livros assim como artigos em diversos
jornais e revistas tanto no campo religioso
como no científico, daí ter naturalmente concluído
que essa palavra céu,  geralmente encontrada em textos
religiosos, após cuidadosamente analisá-la e
profundamente estudá-la, concluí que ela se trata
realmente ser um grande planeta
que em muito breve iremos descobrir.
Portanto acredito isso ser assim, porque a própria
Bíblia atesta no livro de Apocalipse que a capital
do Céu que se chama Nova Jerusalém de acordo
com o mesmo texto é maior do que o nosso planeta.
Contanto, quando cuidadosamente analisei
esse capítulo por esse ângilo então, devido à minha
interpretação cheguei à conclusão se tratar
de um imenso, belo e rico planeta lugar com certeza
onde Deus fisicamente está.
Por isso não fiquei surpreso se realmente estiver
certo e, nesse contexto muito feliz por saber
que não faltará lugar portanto, quando daqui me passar
e nesse planeta tranquilamente estiver
terei bastante tempo para averiguar esse Céu, paraíso
eterno onde verdadeiramente irei me deleitar
com os santos e os anjos que habitam
alegremente nesse lugar onde tudo é certo.



62

A MINHA CRENÇA A RESPEITO DA CRIAÇÃO

Estudadei a bíblia cautelosamente
e, por infelizmente verificar

realmente diversas contradições
então, passei automaticamente a comparar

cada capítulo minuciosamente lido
com outras versões que tinha

aos poucos com o tempo adquirido
para assim poder fazer uma melhor análise
a tudo que tinha estudado e lido de verdade

para então naturalmente concluir
o que neles foram impresso na realidade.

Portanto nem sou obviamente um pioneiro
nem tão pouco o primeiro

para totalmente sem medo concluir
que a minha crença sobre a criação
que a bíblia com tanta ênfase relata

pela menos para mim não passa
por uma enciclopédia constituída
tristemente de muita contradição.
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Porque na realidade desde o seu início de verdade
ou seja, sobre o livro da criação,

que o relato não está bem contado
pois nunca acreditei sermos os únicos
seres inteligentes criado por esse Ser

para assim lhe entreter com a sua criação.
Por isso deixei de ler como também estudar

como por muitos anos à finco fiz,
até literalmente me cansar
por não ver as evidências

mas sim, constantes contradições
que, francamente roubaram a minha paciência

e, como não gosto de viver em ilusões
decidi escrever sobre esse fato
na esperança que esses relatos
verdadeiramente também abram

os olhos daqueles que lerem
porque, como eu, têm sede,

em descobrir, contanto compreender
como tudo realmente aconteceu

pois, como estão atualmente a narrar
honestamente não me convenceram

daí, termos de incansavelmente investigar.
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RECIPROCIDADE

Acho super interessante observar
após já por muito tempo estudar
a reciprocidade encontrada na bíblia
em relação as suas narrações
sobre a música e, portanto as suas vibrações
que se sucedem no Céu mas também na Terra
apesar dos ritmos serem totalmente diferentes
pois, em vez de sons de arpas
tocadas e cantadas por anjos,
usamos de fato um grande número
de diferentes instrumentos musicais
para também expressarmos
o nosso sentimento por esse Ser
que, obviamente também amamos,
formando assim uma incrível reciprocidade
numa interligação cuja intensidade
acredito atravessar os universos
realmente com toda naturalidade
demonstrando que a reciprocidade
verdadeiramente existe
entre os mundos por certo.
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OS SANTOS TAMBÉM SOFREM

Tenho um velho costume que trago desde adolescente
quando, deitado na cama no quarto com a minha
eterna querida mamãe líamos comumente biografias
dos santos que profundamente nos marcaram
realmente para sempre!
Porque na verdade infelizmente muitos leigos
não sabem na realidade que os santos também sofrem,
e até mesmo os que já por algum tempo tristemente
sofreram e daqui se passaram terrivelmente
deixaram quadros de horrivel sofrimento antes de
corajosamente enfrentarem  devido às perseguições
e a maldade e a fé que incrivelmente possuíam
qual,  a todos bravamente mostraram
sem se importarem com a própria morte.
Porque esses santos sabiam, pois foi assim que foram
ensinados e, por causa da fé que tinham inabalável
sabiam que a morte não iria vos vencer porque o seu
Deus Jesus Cristo exatamente isso lhes fez verem.
Portanto nunca se enganem quando alguém tentar
lhe pisar por causa da sua religião ou do jeito pacato
e simples de como vives, pois, os santos também
sofrem porque essa é uma das maneiras
que o Paraíso eternamente irão herdar.
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 PROTEÇÃO ESPIRITUAL

Todos nós realmente precisamos
uma proteção espiritual

porque, de acordo com os ensinamentos
do próprio Jesus Cristo

que aliás disse ser filho de Deus
pois, em público ou quando orava

chamou-o de Pai durante todo o tempo
que aqui seguiu a sua dolorosa estrada,

veemente nos ensinou
e, contanto nos deixou

em seus vários ensinamentos
que constantemente devemos orar

pedindo ao também nosso Pai
por proteção espiritual

e, a grande razão para isso
é porque constantemente corremos riscos

devido ao nosso inimigo espiritual
verdadeiramente nos odiar

por não ter vencido no calvário
a batalha que pensava ter ganha

após Jesus livremente a morte abraçar.
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Por essa razão precisamos orar
e, de preferência diversas vezes,
porque a oração é uma petição

ou seja, uma súplica à Deus
que, mesmo antes de orarmos já sabe

na realidade o que iremos
em nossos pedidos com devoção falar.

Para então, do seu apogeu
com satisfação e em plena comunhão,

exatamente como fez em alguns períodos
dessa complexa, fantástica e diversa criação

pois, do seu trono de graça despachou
extraterrestres para, como sempre,

ajudarem na criação de verdade,
assim mesmo com toda naturalidade

envia os anjos guerreiros
para que assim nos protejam

até mesmo enquanto dormimos,
porque o nosso inimigo éspiritual

é astuto e totalmente malígno
por isso sempre querer somente o mal.
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PROVA

Quando cautelosamente reflito
sobre a Páscoa e toda a sua história,
vejo na ressurreição de Jesus Cristo
que existe vida após a morte.
Portanto, o que aconteceu com Ele prova
que a vida realmente é contínua!
Contanto, ela não termina
quando um dia passamos daqui
pois, a existência realmente existe
totalmente interligada,
daí ser justo se dizer
que a morte física é apenas uma passagem
para a realidade da vida espiritual.
E, para aqueles que infelizmente
pela falta da crença ainda não acreditam
nisto que acabei de narrar,
a prova está naquilo que aconteceu
com o próprio Jesus Cristo,
por isso celebramos a Páscoa
por demonstrara bendita graça
que Deus tem para gratuitamente dar
aos espíritos que o Céu eternamente irão herdar.
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CAMPO SANTO

Após muito ler e por vários anos estudar
a bíblia que muitos dizem tudo encontrar,
verifiquei que essa palavra traduzida para
o português de Céu, na realidade é um imenso
campo santo território totalmente divino
e, onde Deus verdadeiramente está.
Pelo menos é assim que entendo quando leio,
estudo e profundamente medito a respeito de
tudo isto que, minuciosamente analiso
sem medo de me enganar.
Daí, toda tradução que cuidadosamente li
traduzida para a linguagem moderna e,
contando com o meu próprio idioma somam com
beleza e importância na realidade cinco idiomas,
verifiquei que apesar das inúmeras discordâncias
encontradas literalmente em todo livro dessa
complexa enciclopédia, realmente constatei que,
pelo menos em relação a palavra Céu
verdadeiramente ser um belo e realmente vasto
lugar não somente onde o Criador está, mas também
os anjos e santos que pelos universos viveram uma
vida árdua e exemplar para assim, nesse campo santo
pelo que venho lendo de sublime encanto
eternamente como espírito existir.
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PLANETA ILUMINADO

Estudei por muitos anos a Bíblia
como também participei por longo tempo
diversos e profundos estudos bíblicos
dados por diversas denominações
mas, o que sempre mais me surpreendeu
foram os textos encontrados no livro de
Apocalipse qual, nos descreve o Céu ser
não apenas um lugar santo onde os justos,
Deus e os anjos nesse Paraíso celestial vivem,
mas também narra que existe um rio com
árvores em ambas as margens além de ser
realmente repleto de pedras preciosas existentes
literalmente por todos os lados.
E, como se isso não bastasse os seus textos
claramente narram que todo o seu recinto
é verdadeiramente iluminado.
Outro relato interessante sobre, na minha opinião
esse imenso planeta, é que nele não existe mar
e nem muito menos vestígios da noite,
por isso os teólogos interpretaram ser um lugar
totalmente iluminado por causa da Glória de Deus
aumentando assim a curiosidade
a respeito do seu apogeu.
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RELIGIÃO

Abandonei completamente a religião por ver
tanta corrupção em seu seio infelizmente...
E decidi livremente abraçar a espiritualidade
porque quando minuciosamente analisamos

vemos que na realidade tudo dá, pois, depende
somente de cada um para esse magnífico Ser

individualmente buscar para então,  nessa
maravilhosa investigação conhecê-lo e

somente Nele confiar.
Portanto, parem e analisem como cautelosamente

fiz e, verdadeiramente verão que a tal temida
religião realmente nunca fez sentido

e, tornou-se até um perigo porque aproveita-se
dos fracos tornando-os em perigosos fanáticos
pois, até em nome de Deus matam e se matam
na ilusão que herdarão dessa brutal maneira

várias virgens no Paraíso esquecendo-se
que não existe sexo no mundo dos espíritos.

Outro grande problema que vi e de fato veemente
discordo diz respeito ao oportunismo

daqueles que para si abraçaram títulos perante os
leigos, as crianças e até mesmo os mais velhos,
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porque incrivelmente aproveitam-se
fazendo-os trabalharem como escravos

quase sem nenhuma liberdade
devido aos grandes abusos que fazem

na mente desses que tristemente
estão em seitas totalmente dependentes
criadas pelo dinheiro que significa poder

mas nunca por Deus, que aliás, apesar de ver
tudo não se encontra presente no teatro que
constantemente fazem iludindo e portanto

mentindo pois só se importam com o dinheiro
que verdadeiramente controlam, por isso,

vendem até garantias para uma vida eterna no Paraíso
amassando com isso impressionantes fortunas
aproveitando-se da absurda ignorância existente

tanto entre aqueles que apenas frequentam,
como também entre os próprios membros
que infelizmente são ensinados e, contanto

pensam que, por frequentarem uma determinada
denominação religiosa quando daqui se passarem
irão diretamente para a Glória, demonstrando-me

assim um controle perfeito numa totalmente
imperfeita dogma criada por aqueles que criaram

erroneamente, é claro, a religião.
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O DEUS QUE SIGO

O Deus que sigo,

tem como nome Jesus Cristo

o único e verdadeiro Criador

de tudo aquilo que vemos

ou realmente sentimos

devido aos nossos aguçados sentidos

que temos com muito teor.

Portanto, o Deus que sigo,

é um Ser cujo Amor e Juízo

contanto, impressionante razão,

vê e literalmente sabe de tudo!

Mesmo antes de se pensar

pois, naturalmente não vive no escuro

por ter uma natureza peculiar
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Por isso, o Deus que sigo,

é uma Criatura espetacular

e, apesar de acreditar

que Ele enviou outros seres

quais, chamamos de extraterrestres

para evidentemente nos criar,

Confesso ser um Ser realmente espetacular!

Porque, o Deus que sigo,

não é egoísta e nem muito menos calculista

e, apesar de na cruz se entregar

na realidade nos provou que tem Poder

como também um magnífico Saber

daí, até a própria morte vencer

para que assim, possamos também a morte vencer

E juntos no júbilo desse Amor, Saber e Poder

eternamente viver nesse colosso Paraíso.
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UM SER QUE CONSTANTEMENTE TRANSFORMA

Quando analiso as contínuas reformas
que todos literalmente passam
na vida que aqui representam
em perfeitos ou imperfeitos atos
então, vejo que tudo isso
que vemos existindo no físico
na realidade não passa de um imenso teatro.
Mas mesmo assim e apesar
das ilusões que continuamente vemos
em cotidianos de delírios e lamentos,
vejo nitidamente que este Ser
realmente constantemente transforma
tudo que criou para a sua própria glória
como também obviamente prazer.
Pois, quando cautelosamente analiso
os textos desse livro considerado sagrado
então, quando reflito nesse retrato
quadro de complexas interpretações,
logo vejo ser um Deus de Poder
e, verdadeiramente grande querer,
caso contrário não mudaria constantemente
as sementes que mandou aqui plantar
nesse planeta assim como escola
revelando-nos uma criação gloriosa
mas, ao mesmo tempo maleável
pois transforma-se sem hesitar.
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DEUS É UM SER HUMANOIDE

Quando paro e cautelosamente observo
tudo aquilo que li e estudei

sobre esse Deus cristão
realmente incrível, daí ser singelo
então, quase automaticamente vejo

como perfeitamente entendo
que esse Deus é um ser humanoide
francamente em vários sentidos.
Porque primeiramente vemos

a grande semelhança com a raça humana
assim como as suas características,

para em seguida verificarmos
um importante e grande fator

chamado língua, ou seja idioma,
por isso quando estudamos

que Deus tem duas naturezas
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e gostava de dizer ser filho do homem,
após profundamente isso analisar

tenho de afirmar que, pelo menos como entendo,
parecer ser um código

ou, em outras palavras uma metáfora
pois, por muitas vezes que falava

mencionava essas pelavras
e, devida a natureza física

juntamente com a divina que também possui,
quando analisamos as suas características

unida às línguas que fluentemente fala
então, cheguei a conclusão

que esse Ser chamado Jesus Cristo,
verdadeiramente Rei de todos os universos,

apesar de ser realmente complexo
atesto ser Deus mas ao mesmo tempo humanoide
devido as semelhanças cuidadosamente estudada

nas áreas anteriormente narradas
assim como os diversos fatos

por muitos no seu tempo constatado,
daí ser realmente verídico

e, portanto não passar de meras estórias.
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Quando calmamente reflito
em todas as diferentes formas de vida
que criaste ou mandaste criar
confesso ficar realmente pensativo
por seres um Ser sábio e vivo
Fonte onde a interligação
constantemente está.

******************

Seguirei eternamente essa Luz
que realmente ilumina tudo!
Por isso não vivo no escuro
além de viver uma existência
graças à Sua assistência
realmente peculiar.

******************

Deus tem uma natureza interdimensional (espiritual e
física), e, apesar de ser totalmente complexa, é real, bela
e repleta de Poder assim como Saber, por isso cria ciclos
em aquarela.

******************
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No início da criação Deus dividiu os universos e,
por ver aqui constantes conflitos, decidiu também
criar as fronteiras, dando assim origem aos países,
que infelizmente até hoje brigam devido à essas
linhas encrenqueiras.

******************

Toda oração, seja individual
coletiva ou de intercessão
dependendo da fé
daqueles que lhe professam
e, de acordo com os pedidos,
cedo ou tarde verá
que em sua Palavra existe Poder.

******************

Todo ser que, por querer
abre-se para receber
essa magnífica e divina Luz,
cedo realmente aprenderá
que o real Poder e Saber está
nessa Fonte que constantemente dá
pois tudo perfeitamente conduz.
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Te amo, oh Luz divina...
Fonte de puro Amor,
Ser nunca ausente

quando em súplicas perenes
confio na tua Palavra
realmente nunca vaga

pois, verdadeiramente sempre consegui
não o que quis, mas o que sabes

que preciso na realidade
para assim poder viver
uma vida de esplendor.

******************

******************

Quando boquiaberto observo
toda essa magnífica natureza

que constantemente nos cerca
criando nesse e universo

verdadeiramente complexo
teor, saúde e imensa beleza

discretamente paro e agradeço
a esse Deus cujo feito

revela a sua própria grandeza
espalhada em todo universo.

******************
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******************

Quando analisamos a história religiosa que infelizmente até
hoje muitos brigam e até mesmo matam, vemos que na re-
alidade não passa de ignorância e fanatismo, pois, quando
cuidadosamente estudamos as doutrinas religiosas, que aliás
foram criadas pelo homem e não por Deus, logo entendo
como também vejo, que nenhuma religião realmente nos
salva. Portanto, para quem deseja ao pé da letra seguir nes-
sa estrada, peço que façam como fiz, frequentem diferen-
tes denominações religiosas e estudem profundamente pelo
menos as principais religiões, além de orarem e medita-
rem, porque com o tempo receberão entendimento e, por
si mesmos verão, que Deus é infinito e não se encontra
apenas numa simples denominação.

Quando penso que toda vida
realmente começa de um ponto
então, agradeço sem lamentos
à esse incrível Ser porque sinto
verdadeiramente ser o Rei
de todos esses distantes pingos
que assim faz o cosmos ser completo
até mesmo de diferentes
vidas totalmente inteligente
que constantemente brilham por certo.
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Quando reflito em tudo isto
que este Ser verdadeiramente criou
e, apavorado mas calado
observo o orgulho generalizado
dos homens que sinceramente acho
serem o resultado
do que os extraterrestres aqui
 porque foram comandados
por esse Ser absolutamente claro,
francamente me deixa pensar
como tantos são fúteis
e totalmente macabros.

******************

******************

Acho intrigante a mentalidade humana
pois muitos se definem serem ateístas,
acontece que esses mesmos amam a natureza
apesar de não aceitarem
que, por detrás dessa magnífica grandeza
existe um Criador que elaborou
como também mandou
outros seres até mesmo nos criarem!
Essa é a grande ironia que vejo
desse incondicional e complexo Amor.
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Após algum tempo estudando e profundamente meditando
não apenas na Bíblia, mas também em outros livros sagra-
dos de religiões que acho em muitos casos terem revela-
ções comparativas finalmente entendi que nenhuma reli-
gião nos salva, porque todas são falhas, e até mesmo con-
traditórias, quando minuciosamente estudadas. E, embora
tenha nascido em berço cristão veemente discordo das
denominações cristãs que tanto têm no mundo se multipli-
cado, causando nesse processo acelerado inúmeras confu-
sões, pois, embora se considerem também cristãs ensinam
dogmas diferentes, confundindo assim tanta gente que, ao
verem muitas vezes se afastam ou, até mesmo em muitos
casos abandonam a denominação seguida pelos seus pais.
Quando na realidade não precisamos ser  membros nem
tão pouco seguidores fanáticos por doutrinas que no fundo
foram criados por seres humanos de fato, porque decidi-
ram ter uma voz. Porque todo aquele que faz o bem e crer
num supremo Ser, apesar de não ser religioso mas sim es-
piritual, esse ser está salvo, pois dentro dele carrega o sal.
Meras tradições nunca salvaram e jamais salvarão, pois
quem salva é Jesus Cristo, mas para isso, temos de ter uma
legítima e íntima interligação, qual, ocorre apenas no es-
pírito, porque o batismo juntamente com a circuncisão da
carne não vale, pois ela tem de acontecer no coração.

******************

******************
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Jesus Cristo é descendente de extraterrestres e
Ele mesmo falou isso quando disse vir de
um mundo distante  Planeta.

Quando o mundo te enganar
e, portanto lhe frustrar

então, levante a tua cabeça
para o Alto onde está

a Fonte da Justiça, Vida, Paz e Saber
e, realmente confie nesse Ser

pois, quando a tua breve existência
aqui um dia expirar

então, saiba que poderá contar
com esse Deus que tudo de bom dar,

incluindo até mesmo a chance
de porventura vier à ter

graças ao seu Amor e Poder
uma vida completamente nova

tudo porque, Ele verdadeiramente é
a Fonte que incrivelmente

maravilhosamente tudo renova.

******************

******************
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Quando admirado contemplo
toda essa incrível criação
automaticamente entendo
existir uma magnífica inteligência
por detrás dessa impressionante construção.

******************

Para mim, Deus não é uma metáfora, portanto um mero
símbolo, Ele é totalmente vivo e vive na forma de seu
Espírito dentro de mim.

******************

******************

Céus que magnificamente se abrem
revelando-nos verdades

de outras realidades
impressionantes e incríveis!

Que esse magnífico Deus
de seu magnífico apogeu

alegremente criou.



86

Se alguém tentar te roubar
a fé que todos nós devemos ter
por ser absolutamente necessária
para que assim os seus pedidos
feitos através de orações diárias
realmente possas receber
então, a melhor coisa
que essa pessoa pode fazer
é obviamente se distanciar
desses que infelizmente não acreditam
que toda oração dependendo do pedido
pode literalmente qualquer situação
naturalmente mudar.

******************

Me sinto totalmente seguro
ao saber que o meu Deus ver
até mesmo no escuro
como também sabe
antes de pensarmos de verdade,
realidade que sei espanta
muitos de verdade
por programarem o mal
devido isso não entender.

******************
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Quando recebi o teu incrível convite
de te seguir independente do preço
para mim, foi uma honra!
Pois, quando em meu quarto penso
nessa magnífica proposta,
vejo que o teu Amor não tem prosa
e, realmente é incondicional
porque, quando calmamente reflito
o incontável número de vidas inteligente
espalhadas nesses gloriosos cosmos
residindo em lugares maravilhosos
literalmente eternamente
então, como poderei perder
de viver em comunhão
com esse Deus e esta gente?
Obrigado Senhor, tanto pelo convite
como por sua perfeição continuamente!

******************

******************

Tu és a minha força
Oh! Senhor amável e Criador...
Fonte de um Amor
Totalmente genuíno,
Por isso amo-te com todo fervor.
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Quando paro para calmamente ler
sobre o grande número de planetas

que cada ano sem incertezas
temos realmente encontrado

então, realmente fico maravilhado
com a narrativa de fato

no livro de Apocalipse encontro
a respeito do número incalculável
de seres humanos e extraterrestres
que adoram o mesmo Deus de fato

porque por Ele mesmo
ou sob o seu comando

naturalmente também foram criados.

Céus que magnificamente se abrem
revelando-nos verdades

de outras realidades
impressionantes e incríveis!

Que esse magnífico Deus
de seu magnífico apogeu

alegremente criou.

******************

******************
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A raça humana não foi a única a ser criada por Deus ou co-
mandada, nem muito menos somos o centro de tudo, como
erroneamente afirmam tantas dogmas religiosas... Porque
os cosmos juntamente com os seus universos paralelos es-
tão verdadeiramente repletos de vidas totalmente inteligente
e que sempre nos visitam e nos visitaram desde o primeiro
momento dessa dessa magnífica, estranha, complexa e exó-
tica criação.

******************

******************

Vejo em minha visão inúmeros seres
que em grupos alegres passam
contanto, atravessando dimensões
em suas contínuas canções
seguidas de longas orações
que, rapidamente se espalham
por esses vastos espaços
que incrivelmente lhes conduzem
 através de universos paralelos
e completamente mágicos
à inúmeras e totalmente diferentes
inteligentes civilizações.
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Muitos falam que a criação já ocorreu, acontece que não é
assim que penso... Porque cada nova aurora que surge como
também cada bebê que o mundo alegremente recebe é um
novo nascimento, contanto, uma nova criação. Daí clara-
mente ver e entender que a criação não foi única, pois ela
é contínua.

******************

******************

Existimos num mundo
totalmente complexo
pois, muitos somente desejam
continuarem em banais vícios
afogados em alucinações
e controlados pelo medo
por isso, pensativo
e horrorizado fico
por ver a mentalidade
como também os destinos
que inúmeros traçam
infelizmente em suas vidas
aumentando assim em muito
o número das fatalidades.
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Quando paro para refletir sobre a existência de Deus e toda
a sua eclética criação, seja por Ele mesmo criado ou co-
mandado, confesso ficar maravilhado com o seu Poder e
Saber, desejando cada vez mais lhe conhecer juntamente
com esses seres que vivem com Ele em perfeita união.

******************

******************

Uma das coisas que mais me surpreendem
quando paro para analisar a estrutura
de como “ denominações” são criadas
construídas pelas mãos humanas
e, com toda pompa batizadas como igrejas
realmente me impressiona!
Porque a Bíblia que tenho claramente aponta
no livro de Apocalípse
que no céu onde habita Deus
francamente não existe nada disso,
pois todos os templos ali reunidos
ou seja, Deus, nós, os extraterrestres e os anjos
coletivamente somos a Igreja
daí, ser um lugar realmente santo
e repleto de luz, música e cânticos
que assim, constantemente a Deus conduz.
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A estrutura cósmica
com toda a sua energia
brilho e glória
realmente parece-me ser
verdadeiramente um lugar ideal
contanto especial
para entendermos a nossa história.

******************

******************

Serás sempre louvado
Oh! Deus imaculado...
Realmente por todos aqueles
Que verdadeiramente te amam
E por isso te adoram
Por claramente entenderem
Que fizestes deles santos
E por isso, herdarão o Paraíso
Por Ti pessoalmente prometido
Cidade livre de qualquer perigo
Por ser administrada por Ti
Benigna e verdadeiramente rica
Além de bela e saudável de fato.
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Li, estudei e frequentei
realmente diversas religiões

contanto denominações
que, quando com a lente

como também as experiências
totalmente pessoais,
vi que na realidade

tradições, costumes e ensinamentos
realmente,  variam de acordo
com a localização geográfica.

Pois, quando no Ocidente estudamos
o judaísmo e o cristianismo
que em sua crença acreditam

na existência de um único Deus
qual, foi traduzido como monoteísmo,

na crença das religiões Orientais
seus fiéis acreditam no politeísmo

ou seja, na existência de vários deuses
que verdadeiramente lhes protegem

daí, terem uma enorme devoção.
Mas o que realmente me chamou a atenção

foi ver que apesar desse conflito
realmente filosófico,

uma coisa essas diferentes sociedades
incrivelmente têm em comum,

porque ambas afirmam que o Amor
é o que nos une através do seu valor
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pacificando no fim as divergências
causada por causa dos seus ensinamentos.

Por isso, em alta voz afirmo!
Nenhuma religião nos salva!

A salvação é uma dádiva
vinda exclusivamente da Trindade!

Contanto, parem de brigar por causa dessa realidade
que, quanto a mim, um Deus ou vários deuses

realmente não importa,
o importante é vivermos esse Amor genuíno!

Contanto deixem de tanta lorota
pois esse Amor é lindo.

******************

Quando o homem finalmente entender que não precisa
da religião para espiritualmente crescer, então, finalmen-
te irei aqui ver a tão sonhada glória. Porque, infelizmente
até agora, muitos ofendem e matam em nome desse
Deus que tudo vê de fato, devido às doutrinas ensinadas
por causa da ignorância e fanatismo, que, em resumo só
causam sofrer.

******************
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No passado as pessoas eram mais religiosas
hoje, totalmente se transformaram,
pois são espirituais de fato!
E, contanto não ligam às dogmas
porque acham conterem muita prosa
e muitas contradições,
pelo menos é exatamente isso
que realmente muitos agora acham
sobre as religiões
que, cada vez se tornam mais frias
e totalmente sem glória.

Muitas coisas infelizmente
constantemente nesse mundo são ditas
totalmente sem provas
devido as tristes fofocas
que, como o fogo na seca palha
rapidamente se espalha.
Por isso sinceramente agradeço
e, com fervor louvo a Deus
porque confio e sei
que Ele verdadeiramente tem
sempre a última palavra.

******************

******************
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Te louvo, sigo e respeito, oh Deus!
Criador literalmente de tudo!
Confusão, terremoto e absurdo
aqueles que infelizmente
ainda não te conhecem
mas, proteção, guia e escudo
a todos que te seguem
por francamente entenderem
que sem Ti simplesmente padecem
pois Tu, oh Luz divina
és realmente a Fonte
onde verdadeiramente todos bebem.

Não escuto teólogos nem muito menos políticos,
leio e reflito no que falam alguns filósofos
mas, realmente sigo Jesus Cristo
por entender ser a Fonte
que realmente muda num instante
o que muitos por anos têm dito
mas, sem verdadeiramente serem constantes.

******************

******************
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Quando minuciosamente estudo
a Bíblia e todo o seu vasto conteúdo
principalmente o livro de Apocalipse
então, realmente logo vejo
que, apesar das inúmeras catástrofes
em seu livro incrivelmente catalogadas
naturalmente entendo ser o fim
mas não do planeta em que vivemos,
porque da maneira que entendo
essa intempéries não passam de ciclos
contanto, Apocalipse para mim não é o fim
como na realidade muitos teólogos atestas
mas sim, o que acredito está escrito ali
é a real narração do fim de um ciclo
juntamente com um novo começo
qual, será drástico e complexo
exatamente como os outros foram e fim.

******************

A doutrina que sigo é o Amor ensinado por Jesus Cristo,
filho do homem, filho de Deus e Deus mesmo, Criador
de tudo! Portanto é um Ser que comanda tudo de fato.

******************
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Por toda a minha vida física
ouvi falar nessa palavra céu
mas, foi estudando a Bíblia

que realmente li, e assim,
finalmente entendi que não existe

apenas um, pois são três!
Daí acreditar na existência

de universos paralelos
e, talvez até contínuos,

como acredito ser a própria vida.

******************

******************

Existe muita gente que pensa
que o amor é uma avenida

onde o sofrimento não existe
e, calado e pensativo

por longo tempo realmente fico
pois, infelizmente se esquecem
ou, simplesmente desconhecem

o que Deus na forma de Jesus Cristo
verdadeiramente passou

para nos resgatar
do que outrora estava perdido

e, somente por Amor.
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Não sou um mero ateísta
nem muito menos um fanático religioso,
sinto-me ser apenas um curioso
que, em prol da verdade
busco incansavelmente as realidades
desse mundo complexo, vaidoso e perigoso
pois, infelizmente esconde o que sabe
para então nessa perversidade
escravisar aqueles que não são corajosos
com mitos e, portanto
com puras irrealidades
tirando com isso de verdade
a crença outrora vista
devido a pouca educação formada
numa área francamente narrando
tristemente repleta de vigarista
porque o que ensinam é puro engano
a respeito dessa Fonte querida.

******************

******************

Não existe luz nem muito menos verdade em todo
aquele que por querer se distanciou desse Ser que
realmente é a Fonte da real prosperidade.
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Depois de ler e atenciosamente ver
diversos documentários elaborados

em diversos países
sobre o que seres extraterrestres
há bastante tempo vêm fazendo
nesse planeta sem ter um fim

então, finalmente entendi
que o bem juntamente com o mal

realmente existem em todos os universos
e, embora achemos complexo

foram criados por esse Deus sábio
também por um fim, é claro,

talvez para nos redimir.

Siga a Deus mas saiba
que pagarás um alto preço

pois, realmente nada é de graça,
principalmente se pretendes atingir

o Paraíso onde reina toda Graça.

******************

******************
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De acordo com os mais recentes estudos
feitos a respeito do cosmo
contanto da criação,
está cada vez mais claro
que a vida existente por todos os universos
funciona através de vibração.
Daí, ser válido se concluir
que o versículo está correto
quando narra por certo
que tudo realmente surgiu
pelo meio da Palavra
que, quando bem usada
além de causar emoção
sabemos que gera vibração
em cada sentido de sua formação.

******************

******************

Qando o ser humano definitivamente entender que está
diretamente interligado com o cosmos e tudo que nele
existe, então, por causa desse entendimento verá que toda
criação é uma só família, e toda divergência cessará.
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Parem de brigar por meras denominações
porque nenhuma religião lhe salva,
e sigam em espírito essa Fonte cuja Graça
gratuitamente te guiará ao caminho da Luz.

******************

Todo aquele que tenta entender
a natureza desse Ser

tem que naturalmente
ficar maravilhado e grato

por realmente lhe conhecer.

******************

******************

Se você acha que caminhar com Deus é difícil nessa
vida, então imagine se segui-la sozinho.
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Muitos falam em sorte e fortunas
que em muito breve passarão...
Quanto à mim, prefiro viver em comunhão
com esse Ser cujo Amor, Riqueza, Poder e Saber
vai muito além do que diariamente vejo
nessa existência realmente breve
e repleta de vícios, doenças e desunião.

******************

******************

Vejo um anjo surpreendente
devido a sua altura e formosura
levitando nesse imenso
e também bonito lago
realmente, totalmente dourado
por causa do reflexo causado
da intensa luz que emanava
e rapidamente pulsava
do seu glorioso corpo
que ali sem tocar nas águas
ereto observando a natureza estava.
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Quando o mundo finalmente entender
que em Ti resta todo Poder

Bênçãos e incrível Saber
então, realmente mudarão

os vícios que tristemente abraçaram
porque erroneamente pensaram

ser o correto jeito
de simplesmente existir.

******************

******************

Justiça seja aqui dita,
embora existir inúmeras contradições
nas variadas interpretações bíblicas,
mesmo assim muitos até hoje têm conseguido
abandonar existências de vícios
e ao Espírito Santo de Deus
livremente se entregar
para nesse magnífico processo
uma nova vida aqui enfrentar.
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É muito bom sabermos
que, apesar das perpétuas guerras
que existem continuamente
espalhadas por todos os universos,
que realmente temos um Ser
que está do nosso lado,
caso contrário já teríamos perdido
paro o nosso inimigo
que há muito tempo que luta
uma disputa realmente absurda
pois, quando estudamos a Bíblia
então logo entendemos
o Amor tão lindo e genuíno
dessa Fonte verdadeiramente querida
qual, chamamos de Jesus Cristo
aquele que dar ou elimina
de fato qualquer vida.

******************

******************

Acredito na existência
de um magnífico Paraíso

qual, chamo-lhe de Campo Divino
onde os bons espíritos vivem

e, eternamente viverão.
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O teu divino e precioso Amor
realmente, totalmente me transformou

por ler, estudar e entender
todo o teu horrível sofrer
para nos redimir, e assim,
ver-nos totalmente ivre

vivendo eternamente ao teu redor.

Muitos infelizmente pensam
que podem enganar a Deus
por tristemente desconhecerem
que essa maravilosa Fonte
tudo sabe porque conhece
e a sua natureza não depende
como nós de entender para conhecer
e finalmente adquirir o saber
pois, como eloquentemente a todos falou,
Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida!
Portanto, sábio é todo este
que realmente tem sede
contínua desse puro e cristalino Amor.

******************

******************
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Ignoro sinceramente toda religião
juntamente com as suas denominações
por francamente entender
que somente em Deus é que existe Poder.
Portanto, sendo assim...
Então não precisamos de secas cercas
que na realidade só dividem
em vez de através do Amor unirem
essas preciosas vidas
que infelizmente vivem
brigando por não saberem
que o corpo é o templo
contanto, somos o canal
onde deve habitar o Espírito
desse Ser que voluntariamente se deu
para nos reconquistar
e, sendo assim, com Ele
uma vida santa eternamente levar.

******************

Uma das providências que Deus realmente dar quando nos
cria é a proteção de um anjo guardião que nos protegerá
durante a nossa vida aqui, daí a importância de procurarmos
constantemente viver sob a Luz.

******************
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Uma das primeiras observações que fiz ao estudar a bíblia,
exatamente o livro da criação “ Gênesis”, foi o fato que
Deus não disse ter sido uma criação perfeita, apesar de ter
gostado, e sabem o por que? Porque não foi Ele mesmo
quem fez, ela foi por Ele comandada. Pois quem realmente
criou tudo aqui foram os extraterrestres, esse é o grande
fato que até hoje tanto a igreja como os governos sabem
mas conservam este segredo abafado.

******************

Todo aquele que estudou Teologia sabe
que, pelo menos é o que ensina

a doutrina cristã,
que Deus tem duas naturezas

humana  e divina
e sendo assim, então se pode dizer

por fazermos parte deste Ser
que também somos deuses

numa forma pequenina.

******************
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Todo ser que por querer
somente o bem faz pra valer
é realmente uma bênção
para aqueles que infelizmente
por desconhecerem a verdade
tristemente ainda pensam
que podem pintar e bordar
sem enfrentarem uma punidade.

******************

Um dos fatos que mais me surpreendeu
nos meus estudos bíblicos
foi saber que o nosso nome
quando daqui nos passarmos
será realmente mudado,
levando-me então a crer
que a reencarnação não somente existe
mas, que ela faz parte
sem nenhuma maldade
do nosso crescimento de verdade.

******************
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Quando decidi finalmente seguir
Jesus Cristo e os seus ensinamentos

na realidade nunca pensei
que esse caminho que abracei

realmente tivesse tantos espinhos...
Mas mesmo assim e muitas vezes
verdadeiramente sozinho por fim

aos poucos verifiquei que
exatamente naquelas horas
incrivelmente dolorosas

quando incrivelmente me sentia só
na realidade não entendia

que, durante aquele preciso momento
Deus sem nenhum lamento
em seus invisíveis braços

em um incrível abraço
com ternura me carregava
por isso, apesar das feridas
marcantes em minha vida

causada até por esses
que ao mundo dizem que lhe conhecem

milagrosamente foram tratadas
e com o tempo saradas

por esse Ser realmente justo
e cheio de eternas graças.

******************
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Tenho maravimadamente observado
que todo ser que fervorosamente ora

se o pedido for adequado
rapidamente verá de fato
o seu pedido confirmado

por aquele que tudo comanda
de sua divina Glória.

******************

******************

Neste maravilhoso lugar
repleto de ouro, cristais e pedras preciosas
habitam seres angélicos
onde os justos por certo
deleitam-se nesse habitat
qual, sei ser um imenso campo
totalmente divino cujo rio
que vem diretamente do Trono
onde senta-se um Deus verdadeiramente santo
é o grande Centro que por toda a história
observa essas diversas criações e julga-lhes
quando o seu tempo espiritual ou físico
onde atualmente estão expirou.
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Sei que aqueles que te adoram
em espírito e com toda naturalidade
irão ver de verdade que realmente
a morte não existe e eternamente

quando finalmente daqui se passarem
viverão com esse Deus cuja maldade

obviamente que não existe
e nesse Paraíso habitarão felizes

e, em perfeitanunião.

******************

És a Fonte de toda luz!
Oh! Jesus amado...
Por isso te adoro
sem abraçar denominação
pois entendo que a religião
não traz nenhuma salvação
porque na realidade só divide
os seres que por querer fizestes
mas, que tristemente persistem
em não te obedecer porque,
infelizmente insistem
seguir o que criaram sem saber.

******************
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Reconheço a Palavra de Deus
ser realmente mais eficaz
do que a bomba atômica
por verdadeiramente atingir
e completamente destruir
os nossos inimigos espirituais
que na realidade nem sempre vemos,
embora em alguns casos sentirmos
a presença de seres malígnos
devido às constantes batalhas
que existem sutilmente
daí, a importância de sempre
estarmos ativos orando
para o mal aos poucos quebrando
quando com fé exercitamos
a sua poderosa e santa Palavra.

******************

******************

A religião é como uma faca de dois gumes, pois, quando
prioritariza a compaixão, então, realiza verdadeiros mila-
gres, mas quando quando erroneamente ensina preconcei-
tos e divisões guerras surgem, e com isso, tristemente
crimes bárbaros.
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Nenhuma religião
ou, se assim preferirem, denominação
realmente nos salva
mas sim, a nossa fé e a graça
desse magnífico Ser
que, incondicionalmente nos Ama
e por isso nos trata
exatamente como afirma
a sua bendita Palavra.

******************

Obrigado Fonte de sabedoria
incondicional Amor e Querer

por verdadeiramente me possuíres
com o teu sublime Poder

transformando-me em mais um ser
cuja luz diariamente o mundo vê,

por isso te glorifico, adoro e amo
sem nenhum engano

por agora te conhecer.

******************
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Acredito que Deus deve estar muito aborrecido ao ver a
distorção que o homem criou ao elaborar leis em suas reli-
giões organizadas em seu Nome, torcendo o fato e mentin-
do até hoje, pois, quando minuciosamente analisei toda essa
aberração causada por esses que não têm consciência e veem
apenas o poder e o dinheiro, então, definitivamente vejo que
a punição será severa quando chegar a hora do julgamento
desse justo Ser.

******************

Cheguei a conclusão após cautelosamente ler
alguns textos sagrados de livros
pertencentes a outras religiões
que na realidade existe um Ser

qual, chamamos de Deus
que reside num santo lugar

e, que de lá, contanto do seu apogeu
cria e administra a sua criação

numa ordem realmente singular.

******************
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Sou testemunha que Deus é uma divindade real e, por-
tanto existe. O seu Espíritoé é curador, batizador e nos
guia. As suas bênçãos são conseguidas através da fé,
confiança e disciplina, porque para alcançarmos as suas
promessas temos de viver uma vida límpida. E, apesar
da Teologia lhe tornar em um Ser complexo, as minhas
experiências pessoais revelam-me exatamente o con-
trário pois, nas minhas constantes orações, contanto
petições, verifiquei que Ele é a Fonte de todo o bem e a
Luz que realmente precisamos para clarear os nossos
caminhos e nos dar o verdadeiro conhecimento de to-
das as coisas ( física e espiritual ). Portanto não é um
Ser difícil e nem tão pouco esquisito, aliás, indepen-
dente de religião ou denominação tenho pessoalmente
observado que, todo aquele que sinceramente lhe pro-
cura sem questionamentos, portanto de coração aberto
sem preconceitos e totalmente livre do seu ego, verá
como vi e vejo que Deus é absolutamente fiel e a sua
Palavra não muda, porque é real, contanto genuína. Por
isso não foi a toa quando afirmou ser o Caminho, a Ver-
dade e a Vida. Por essa razão sou cristão mas não sigo
denominações pelo fato delas separarem as pessoas em
vez de lhes unirem. Sigo somente Jesus Cristo por en-
tender ser um Deus vivo e sempre presente através do
seu Espírito, devido a trindade que faz parte da sua natu-
reza, qual, nos tempos de hoje poderíamos também
qualificá-la como uma natureza quântica, porque o seu
ser ( físico e espiritual ) atravessa dimensões.
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Escuto o sino soando
porque o sacristão está tocando

e, com isso nos lembrando
em nosso cotidiano

que a missa como sempre
nessa fé constantemente presente

irá brevemente começar.

******************

Gosto de estudar a Bíblia
e os fatos importantes
que no cotidiano surgem
calmamente analisar
para assim poder ver
e, obviamente entender
as profecias sem agonias
que ainda irão se concretizar.

******************

******************
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Finalizando, quero aqui claramente narrar
que Deus realmente está
verdadeiramente em todo lugar.
Portanto achar tolice
as pessoas fofocarem
e assim tentarem viver
a vida que cada ser
livremente tem na realidade
pois, quem julga é Deus!
E sendo assim, então, vamos enfim
com amor, teor e lealdade
cada momento que temos aqui
criarmos bons frutos por fim
qual, implicam, é claro,
tomarmos os devidos cuidados
de nunca sermos ousados
e, portanto ferirmos alguém
porque, francamente, cedo ou tarde,
daqui partiremos de verdade
e uma outra realidade viveremos
mas, sem esse tolo corpo
pobre, mortal e podre
para assim, como espíritos
totalmente livres por fim
enfrentarmos perante Deus de fato,
o nosso justo julgamento.

******************
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Dentre os vários conceitos
à respeito de Deus
o que mais me maravilha
é o que Jesus Cristo falou
ou seja, que o Reino de Deus
existe dentro de nós,
e esse é o conceito que acredito.

Seja sábio e abrace esse Criador
que por querer e imenso Amor
se passou pendurado
numa maldita cruz no calvário
para que assim, podermos por fim
no Céu com Ele habitarmos.

******************

Seres que nascem e daqui partem
totalmente inesperadamente
fazendo-me realmente crer
isto aqui verdadeiramente ser
uma grande e incrível escola
para todo tipo de sementes.

******************

******************
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Tens um corpo de ou
e os cabelos branco como a neve...

Oh! Deus de muitas preces...
cujo Poder, Saber e Querer enaltece

todo o meu fervor e grande amor
que  realmente tenho por Ti

oh Ser de compaixão e fulgor.

******************

Quando maravilhado contemplo
esses elétricos, inteligentes e magnéticos
universos e suas múltiplas dimensões
que, além de me entusiasmarem,
confesso deixarem-me perplexo
por ver e naturalmente entender
a dimensão de Saber e Poder
verdadeiramente existente em Ti,
imediatamente oro e agradeço
pela criação de tudo enfim.
Pois, quando comparo o meu ser
perante todo esse magnífico cosmos
e a sua geometria sagrada
então, logicamente que tenho de dar graças
ao teu conhecimento que ultrapassa
todo entendimento e fim.
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Sobre o Autor

 Primeiramente agradeço a Deus pela criação de mais uma
obra poética pois reconheço que Ele é a Fonte que gera
todo bem, abençoa, ilumina e guia.
  O poeta, escritor, contista, cronista, compositor, filósofo
e tradutor Silvio Parise, nasceu no bairro do Catete, Rio de
Janeiro, em 30 de junho de 1957. Com poucos meses de
nascido foi levado por sua mãe para viver em Recife, PE,
cidade onde terminou vivendo toda a sua juventude. Suas pri-
meiras composições surgiram quando o poeta tinha treze anos
de idade, poemas líricos nos gêneros: Samba, Bossa Nova,
Romântica, MPB,Soft Rock e Bolero ( todas registradas ).
Em Recife Silvio estudou e com quinze anos incompletos
começou a trabalhar no comércio local enquanto durante a
noite estudava. Em 1979, decidiu com a sua família imigrar
para os EUA à procura de uma vida melhor para irem viver no
Estado de Rhode Island, onde inclusive o seu pai já se en-
contrava após ter vivido muitos anos no Brasil. Mas como
tinha estudado no Brasil o francês, Parise inicialmente foi
forçado a estudar noturnamente um curso de inglês intensi-
vo enquanto no período diurno trabalhava em fábricas. Com
o tempo completou o GED e, após estudar ESL 2 (curso mais
avançado de inglês ), decidiu tirar um curso de Ajudante de
Enfermagem, qual, não apenas lhe garantiu melhor trabalho
como também aumentou significamente o seu salário, que
anteriormente era o mínimo, passando a trabalhar em diver-
sas clínicas e hospital.
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Durante o início da década de 90 decidiu finalmente frequen-
tar a universidade onde se concentrou em Artes Liberais mas
não concluiu, pois parou quando cursava o segundo ano uni-
versitário, Parise é deficiente visual ( portador de glaucoma).
Mas foi exatamente em 2002, que o autor encorajado por
sua mãe que já escrevia poemas em jornais e revistas locais
por aproximadamente dez anos, que ambos decidiram parti-
cipar em uma antologia elaborada pela Litteris Editora, pu-
blicando no ano seguinte o seu primeiro livro de versos. Hoje,
Silvio está presente em mais de 130 Antologias e Coletâne-
as nacionais e internacionais, quais, recebeu diversos prê-
mios e colocações de destaque. Publicou até agora 41 livros
poéticos, sendo que desses, quatro foram em coautoria com
a sua querida mãe, poetisa e escritora Mainá Medeiros ( já
falecida ), e um, com o poeta, escritor e jornalista Lenival de
Andrade.
Em 2003 e 2009, participou da Bienal Internacional do Li-
vro do Rio de Janeiro.
Pratica a ciência da meditação por mais de vinte anos e é
seguidor da doutrina internacionalista por entender ser pos-
sível viver em um mundo sem fronteiras e na paz. É cristão
sem denominações pois ao seu ver elas só dividem e, na área
política, é democrata é socialista por convicção, por clara-
mente entender ser um direito de todo ser humano o acesso
livre, gratuito e direto a educação e saúde de todo cidadão,
porque compreende isso ser obrigação do governo e direi-
tos humanitários.
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Acadêmico Correspondente Internacional Brasil/Estados
Unidos.

ALPAS 21 – cadeira 31
ALPAS 21 – Academia Internacional de Artes, Letras e
Ciências “ A palavra do século 21”.
(colunista no Jornal Correio da Palavra desde 2018).

Acadêmico Correspondente no grau de Oficial da ARLAC.
ARLAC – Academia Rotary de Letras, Artes e Cultura.

Acadêmico Correspondente na ALTO.
ALTO - Academia de Letras de Teófilo Otoni.
(colunista na Revista Literária Café-com-Letras desde
2018).

Prêmios recebidos pelo conjunto de suas obras literárias:

- Troféu Cora Coralina de Honra ao Mérito Cultural (
2016 )
  ( concedido pela ALG – Academia de Letras de Goiás ).

- Medalha Monteiro Lobato de Literatura ( 2016 )
  ( concedido pela Associação de Escritores de Angra dos
Reis em parceria com a Editora  Mágico de Oz ).

 - Prêmio Nordeste de Literatura ( 2016 )
(concedido pela Ed. Mágico de Oz por mérito Literário).
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- Prêmio Mahatma Gandhi de Liderança pela Paz ( 2017 )
 ( concedido pela ARLAC – Academia Rotary de Letras,
Artes e Cultura ).

- Medalha e Diploma de Acadêmico Correspondente na
ALTO (2017)
(concedida pela ALTO – Academia de Letras de Teófilo
Otoni).

Prêmios Internacionais:

- Comenda Conde Phellipe Cheverny – França ( 2017 )

- Comenda Pablo Neruda – Chile ( 2017 )
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