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Advertência
 

Meu nome é Javé e sou o início,meio e fim de todas as coisas que
existem.Por meio da minha palavra,os alicerces e as estruturas do universo
tomaram forma transformando aquilo que era apenas um sonho em plena
realidade.Meu trabalho criador nunca cessa pois a essência da vida é eterna.

A terra é um dos mais belos planetas com vida do
universo.Semelhantemente a seu primogênito Kalenquer onde criei os
anjos,coloquei neste seres com inteligência de grau apurado com o objetivo
de ordenamento do planeta.Estes seres chamam-se homens e foram criados
a minha imagem e semelhança.

Durante a era humana,sempre enviei profetas em meu nome para
advertir,organizar e liderar meus fiéis no planeta.Entretanto,em sua maioria,
eles foram rejeitados neste mundo em que a maldade impera.

Esta é a  minha última tentativa de reconciliação com a  humanidade 
que se permanecer rebelde sofrerá as devidas consequencias abreviando-se
o tempo para chegada do apocalipse em dois terços.



Portanto,vigia,orai e escutai meu filho que mais uma vez dignou-se
visitar a terra.A ele toda honra,glória e adoração sempre,amém !
 

A família,base de toda a sociedade
 

Ninguém nasce em chocadeira.Todos provêm de um homem e de uma
mulher e são acolhidos no seio de uma família.Tem sido assim desde o
início dos tempos.A importância do grupo familiar reflete-se na vida
pessoal de cada um.Se temos uma boa base familiar com valores
solidificados temos grande chance de sermos bons
pais,filhos,irmãos,colegas de trabalho,enfim,sermos gente de verdade.

Como pode ser definido o grupo familiar atual?Uma família é um
conjunto de pessoas com personalidades e objetivos afins não
necessariamente precisam ser do mesmo sangue.Podem ser incluídos nestes
grupos,além dum casal heterossexual,casais homossexuais,solteiros com
filhos,parentes em convivência e até comunidades de amigos.Família é tudo
de bom e são aqueles que realmente nós podemos contar nos momentos
difíceis.

As crianças são uma parte delicada da família.Os adultos devem
esforçar-se para criar neles um vínculo afetivo de tal forma que eles lhe
obedeçam.Evitem as más influências para seus filhos e os protejam da
violência e da criminalidade.Traumas surgidos na infância geralmente
perpetuam-se pela vida inteira.

Criar laços e fortalecer os já existentes com as pessoas mais próximas
trazem mais felicidade e segurança ao ser humano.Valorize quem está ao
seu lado por toda a vida e supere as diferenças afim de uma convivência
agradável.Seja feliz.

Família de sangue e de coração:Há casos relatados de maus-tratos
entre familiares e rejeição.Muitas vezes a separação é inevitável e o ser
humano descobre um maior apoio no meio de estranhos .A família de
coração,aquela que te aceita como você é,deve ser valorizada como uma
consangüínea.Agradeça se achar estes anjos na terra.
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