nove línguas. Desde cedo, sempre foi um amante da arte da escrita tendo
consolidado uma carreira profissional a partir do segundo semestre de 2013.
Espera com seus escritos contribuir para a cultura Pernambucana e
Brasileira, despertando o prazer de ler naqueles que ainda não tenham o
hábito. Sua missão é conquistar o coração de cada um dos seus leitores.
Além da literatura, seus gostos principais são a música, as viagens, os
amigos, a família e o próprio prazer de viver. “Pela literatura, igualdade,
fraternidade, justiça, dignidade e honra do ser humano sempre" é o seu
lema.

Sumário
“A Palavra Revelada”
A Palavra Revelada
Dedicatória
Agradecimentos
Introdução
Conversa com o pai
O início da caminhada do homem na Terra
A questão da maldição de Yaveh
A arca e o dilúvio como simbologias
A aliança de Deus com os homens
A pequenez do homem e a grandiosidade de Deus
A promessa que liga a criatura e o criador
O perigo da men ra
A questão do Dízimo
Cumprir o papel com submissão
A circuncisão de espírito
O nosso Deus é o Deus do impossível

O justo e a relação com a salvação de Javé
Fidelidade a prova
A escolha do homem e a escolha de Javé
A a tude que Deus quer
O sábio e o tolo
O poder de um juramento
A injus ça humana e a perfeição de Deus
Um Deus universal
O valor da mulher
O exemplo de Maria
As conquistas cien ﬁcas e tecnológicas
O preconceito
A vida
A liberdade
A solidariedade
Humildade
Simplicidade
O perdão
Riqueza e pobreza
A fé e a esperança
A perseverança
A sabedoria
Felicidade
O amor
Virgindade
O desprezo
Escravidão
Olho por olho, dente por dente

O valor dos sonhos
Do perigo de morte a vendido como escravo
Javé está com o justo
O justo sabe discernir a mensagem de Javé
Deus reverte os papéis
Conclusão da história
Um rei do céu e da Terra
Javé, O Deus que livrou Israel da escravidão
Os mandamentos da an ga e nova aliança
A essência de Javé
A questão do santuário
O puro e o impuro
A compreensão
A prudência
Como conviver em sociedade
Enfrentando os problemas
Por que sofremos?
A verdadeira adoração
Deus nunca nos abandona
Como alcançar o sucesso
A conﬁança
A cegueira
Ser autor da própria história
A questão da doença
O dom de previsão do futuro
Fidelidade
A crí ca
A calúnia

O conselho
A noite escura da alma
Se Deus é por nós, quem será contra nós? (ROM 8,31)
A consistência de Deus
Postura diante da vida
Como ser o homem de Javé
Colocar-se no lugar do Outro
O poder da oração
Como entrar no Reino de Deus
A tolerância
O papel do homem
O tesouro do homem
Ser mais humano
Mansidão
A base familiar
O incen vo
A gra dão
O trabalho de servir ao público
Ser você mesmo
Paquera, namoro e casamento
O cuidado consigo mesmo
A dignidade
A vida espiritual
O passado do homem
O tempo de Deus
O verdadeiro servo de Javé
Aos proﬁssionais de Saúde
A intriga

O vagabundo
A evolução
A amizade
O sofrimento por amor
Uma a tude de vida
As marcas feridas
Ser um eterno aprendiz
A publicidade
A pornograﬁa e a banalização do sexo
O valor de um ser humano
O papel sublime do mestre
A grandeza nas pequenas coisas
O orgulho
Luxúria
Gula
Avareza
Ira
Vaidade
Preguiça
Inveja
O jogo
Drogas
Postura em casa
O efeito estufa e suas causas
Tráﬁco de animais e plantas
Movimento sem-terra, sem comida, sem teto, etc.
Capitalismo
Cirurgias plás cas por questão de vaidade

Aborto
Pedoﬁlia
Zooﬁlia
Incesto
Pros tuição
Adultério
Orientações sexuais
Pesquisas cien ﬁcas com seres humanos e animais
A u lização de células-tronco, uso da inseminação ar ﬁcial e fer lização in vitro
A saúde pública atual
Educação pública
Corrupção
Segurança
Greve
Viver o presente
O suicídio
Depressão
Tráﬁco de drogas
Tráﬁco de pessoas
A cobiça
A missão
Reconhecer-se pecador
As dimensões espirituais
Os deﬁcientes
O valor da cultura
Não tenha medo
O pai e mãe como eixos familiares
A razoabilidade e proporcionalidade

Conversa com o pai
Em algum lugar do sertão de Pernambuco, Aldivan Teixeira Tôrres,
vulgo: Filho de Deus, Divinha, Emanuel, Messias, vidente e pequeno
sonhador encontra-se em estado conflitante. Tudo na sua vida encaminhavase para a consagração dos desejos e poderes. De encontro a isto, opunha-se
a inveja, a perseguição, as calúnias, os falsos amigos e a sua própria
inquietação. Resultando num conflito em geral circulando por seu corpo,
alma e coração. No intuito de acalmar-se, chega o momento de falar com
seu pai em determinada hora do dia.
Ele encontrava-se no terraço de sua residência de onde pode
contemplar as estrelas e os astros visíveis pois era noite. Neste exato dia,
estava decidido a falar francamente com aquele que o gerara nos tempos
primórdios. Uma conversa entre pai e filho.
Certificando-se com seu sexto sentido que não havia ninguém por
perto, ele senta no chão duro e liso feito de cimento, areia, água e
argamassa. Usando de sua mente poderosa, desperta o espírito de Javé que
habita em todos os lugares. Começa então a comunicar-se:
—Pai, meu pai, eu preciso de tua palavra. Sinto-me constrangido e confuso
ainda em relação à minha estada na Terra. Não seria o momento de revelarnos completamente ao mundo? Meu espírito teima por isto e solicito vossas
orientações.
Segue-se um momento de silêncio. Em sequência, uma nuvem branca
desce do espaço e vai descendo lentamente até o jardim da casa do Aldivan.

A uma distância alcançável, alguém desce da nuvem e começa a falar com
o Filho de Deus.
—Divinha, filho meu, eu o conheço e o compreendo completamente. Você é
meu filho sabe, tem a consciência divina e o livre arbítrio. Aceitarei sua
sugestão porque te amo. Se você quer tocar os humanos, então eu
permitirei. E assim será feito.
—Eu sei pai, vos me fizestes tão grandioso que posso por eu mesmo definir
o futuro do universo, o das pessoas e o meu. Eu só te consultei como um
símbolo de respeito e de obediência e para que a humanidade reconheça
minha humildade.
—Sim, é justo. Eu o criei. A partir de agora, entrego-lhe completamente
meu dom para que acabes com os estereótipos. Estou farto de fanáticos e
falsos profetas que distorcem minhas palavras e meus mandamentos, “Eu
não sou este Deus que eles pintam, somente vós conheceis profundamente
minha vontade, meu poder e minha alma. És meu filho amado e a nossa
força transformará o mundo. Faremos as pessoas refletirem um pouco mais
sobre seus atos e a vida em geral.
—Sim, meu pai. Também estou farto daqueles que usam a religião para
amedrontar os outros e ganhar dinheiro. Eu não permitirei que estes
enganadores façam festa no céu pois o meu reino é destinado aos justos e
aos pobres pecadores redimidos.
—Então assim seja. Cumpra com sua missão, mostre as nossas palavras e
conquiste o mundo. Quanto a mim, estarei sempre ao seu lado, todos os dias
de sua vida. “As portas do inferno não prevalecerão sobre ti assim como eu
prometi”.
—Eu o amo.
—Eu te amo como a mim mesmo. Agora preciso resolver negócios
urgentes.
—Vá em paz!
O espírito de Javé retorna para a nuvem e em questão de segundos
ganha o espaço. Agora o filho de Deus estava plenamente convicto da sua
decisão. Saindo do terraço, adentra na casa, passa por duas salas, volta ao
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