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Textos
 

1) “Somos seres espirituais e carnais. Na parte espiritual, somos
impregnados de tal magnetismo que somos capazes de absorver as coisas
ruins e boas que os outros nos desejam. A fim de evitar as coisas ruins,
procure a proteção espiritual dos seres de luz e eles te livrarão de toda



espécie de cilada. A fim de atrair as boas coisas, busque manter-se com
valores idôneos, uma ética generosa e justa além duma caridade constante
auxiliando os mais necessitados. Lembre-se sempre da lei do retorno que é
suprema no universo.”

2) “Pare neste momento de correr contra o tempo em busca de bens
materiais. Busque apenas o necessário para sobrevivência sua e da família.
O poder e o dinheiro em excesso lhe trarão apenas prejuízos. Vê o exemplo
do milionário? Ele vive acorrentado atrás de muros potentes visando
proteger sua fortuna e sua vida dos ladrões. Ele praticamente não tem vida
social: Não pode passear na rua livremente, não pode ir a uma praia com a
família e vive cheio de medo. É isso que você deseja para sua vida? Pense
bem se não é melhor ter uma vida simples, mas que seja totalmente livre.”

3) “Deus é um onipotente espírito. Ao seu comando, foram criados mundos,
os elementos naturais e as criaturas. Ele por si só basta por toda a
eternidade. O que parece impossível ao homem ele pode realizar com mão
forte e esperamos o melhor projeto dele para nossas vidas pois é em
verdade um amor puro e completo. Entreguemos, portanto, nossos sonhos
na direção certa e trabalhemos para sermos dignos de sua misericórdia”.

4) “O senhor é um único Deus. Porém, são muitos os caminhos possíveis de
chegar junto a ele. Como saber então se estou no caminho certo? Verifique
as obras e se estas forem boas representam uma vertente Divina. Porém,
lembre-se que o fato de ter uma orientação não lhe dá o direito de desprezar
os outros”.

5) “Não pense que Deus é um velho barbudo morando após o horizonte.
Javé tem múltiplas faces apresentando-se em suas próprias criaturas
fazendo morada nas que são mais dignas. Portanto, toda obra boa provém
dele, de sua infinita generosidade e misericórdia. O senhor também pode ser
representado por uma legião de guerreiros da luz pois é exatamente isso o
que ele é, uma união das forças luminosas. A fim de agradá-lo busque
sempre cultivar seus mandamentos repassados através de seus profetas.
Aquele que vive a realidade do Senhor sempre é mais feliz.”

6) “Javé é amor infinito. A prova disso são seus milagres ao longo da
história em prol da humanidade sendo o maior deles o nascimento e
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