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Dedicatória 

 

            Dedico este livro e todas as mensagens aos meus pais por me ensinarem o 

maravilhoso caminho da vida eterna a minha esposa pelo seu grande amor e ter 

cuidado de mim nas horas que mais precisei cuidando de mim aos meus filhos a que 

tanto amo aos meus irmãos todos em cristo Jesus e a igreja que irei deixar na direção 

de minha esposa para que O Senhor seja presente todos os dias em vossas vidas e 

que haja prosperidades no trabalho do senhor que aqui comecei enquanto vida neste 

mundo estiverem, use com sabedoria todos os meus ensinamentos aos pastores, 

presbíteros, diáconos, obreiros e missionários de nosso ministério ou daqueles que 

quiserem somar com a obra de Deus. Saibam dividir o pão com os que precisam. 

          Minha Saudação a todos os leitores: Que a graça do nosso senhor e salvador 

Jesus Cristo seja com todos agora e para sempre. 

 

O autor. 

 



 

 

 

 

 

 

Sumário 

------------------------------------------------------- 

01) Visões extraordinárias:---------- 

 A saída da alma após impacto em um acidente, um relato surpreendente após 

retornar a consciência do autor. 

 

02) Vida após morte:------------------ 

 Um relato impressionante do outro lado da vida, nunca comentado antes, 

cujo autor luta com o Anjo da morte. Mais um pedido realizado por Deus ao autor 

visitar o mundo espiritual. 

 

03) Seres de outras Galáxias:--------- 

 Uma vida diferente, com energia ou magia que viajam o espaço e tempo em 

discos voadores, escrita por muitos profetas da bíblia sagrada, fundindo a Ufologia e 

Teologia, abrindo e reforçando a base da existência do homem prescrita no Gênesis. 

 

       04) De onde viemos? Quem é você?:--- 

            Uma verdadeira viagem no tempo, com total estudo escatológico, 

conhecendo a ponto de ver qual sua verdadeira missão e para onde você irá. 

 

 

 

05) Livros Proféticos:---------------------- 

 Um panorama completo da bíblia sagrado e seus treze profetas, e os que se 

destacaram com o poder da palavra dos videntes como antes eram chamados. E 

mais, ensinamentos a busca dos dons espirituais e como ser um profeta de Deus 

tendo visões do futuro. 

 

06) Anjos Caídos -------------------------- 
Assuntos teológicos polêmicos você saberá quem são todos eles, e de onde 

vieram. Descobrirá por que Deus tem transformado anjos em homens com livre 

arbítrio; devendo observar com bastante zelo ao colocar nomes em crianças. 

 

 

 

07) Os mistérios dos Sonhos:------------- 



Você atravessará o portal entre o mundo da matéria e o espiritual, desvendará 

o que acontece após a morte e conhecerá o bem e o mal. 

 

08) As faces do pecado; --------------------- 

A Verdadeira igreja conforme o Apóstolo Paulo. Você saberá quais os 

pecados que leva a morte da carne e da alma. 

 

09) Transcomunicação:-------------------- 

A permissão dada por Deus para viagens no mundo espiritual, podendo se 

comunicar com o mundo invisível que tem paralelo ao nosso universo local onde 

poucos no estado da matéria vêem, ouvem e muitos chegam a decodificar com 

equipamentos tecnológicos. 

            

       10) O Inferno:--------------------- 
       O lugar de tormento onde se encontra os que perverterão a fé e abominarão a 

Deus, encontrado na bíblia sagrada com detalhes precisos, nunca antes mencionados 

pela igreja cristã. Detalhes precisos relatados na bíblia da terceira guerra mundial o 

caos da humanidade 

     

11) Nascimento de Lúcifer:------ 

Isso mesmo a encarnação deste anjo em matéria humana e terrena. Você vai 

descobrir o local onde ele vai nascer prescrito na bíblia com referencia e tudo para 

governar o mundo. E, seu destino cruel com a perda do poder preparado pelas mãos 

dos homens. Segredos revelados do numero da besta fera 666. Você receber a 

formula do calculo para ver se algum numero que lhe já foi dado não é o da besta. 

 

12) Em Antropologia:----------------- 

Um relato da humanidade seus mitos, religiões e tabus. 

Espero trazer uma luz de sabedoria a mim revelada por Deus a você caro 

leitor, baseado na bíblia sagrada com décadas de estudos aprofundados, referencia 

catalogado minuciosamente com total precisão e experiências próprias por mim 

vividas. Assuntos estes que tenho certeza que a partir deste livro, as faculdades de 

teologia mudarão seus conceitos.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apresentação 

 

 

Amados acima de tudo estejam o Senhor! Tenho a honra de fazer parte desta 

família cristã, para relatar partes de um Tesouro da Teologia a mim revelado. Após 

ter sido acometido de uma doença incurável em 2004 (Parkinson); Nasci em 09 de 

Abril de 1960 em vila de Ferreira Gomes na época distrito de Macapá, foi criado em 

Macapá. AP. Em meu desespero já tomando remédio controlado, pude ouvir a voz 

de Deus. No começo parecia alucinação, como muitos me falavam, era o efeito da 

droga.  

É conhecimento de todos, que trabalhei no meio da comunicação. Parte de 

minha vida. Dediquei a assuntos voltados para os mistérios da vida e do universo. 

Sou Bacharel em Teologia pela Faculdade de teologia de São Paulo FAETEL a qual 

faço parte do CIBEP. http://cibepe.zip.net “Conselho Internacional de Bispos e 

Pastores Evangélicos”. Sou Engenheiro de Multimídia e Software, formado pela 

IMSI FUSION Califórnia USA premiado em 2000, primeiro lugar da região norte 

do Brasil, destaque até no Amazônia em Revista do AMAZON SAT. Sou 

credenciado pólo grupo SETE e (CBPDV) Centro Brasileiro de Pesquisa de Discos 

Voadores, www.ufo.com.br 

Em 2003 fui convidado pelo governo a assumir a chefia de Informática da 

Secretaria de Administração. Em 2004 fiquei com a pasta da (DCP) Divisão de 

Controle de Pessoal do Estado, na qual estou até o dia de hoje em benefício por 

motivo de debilidade no braço e perna direita a qual me reabilito, e uso a mão 

esquerda para escrever. Sou grato à confiança do Governo do Amapá. Apesar de 

todas estas bênçãos recebidas continuo vivendo em tratamento, mas de uma forma 

diferente. Estou em oração contínua em busca da cura da enfermidade que me 

assola; não que tenho medo da morte, mas para conforto espiritual e alívio das dores 

do meu corpo que eram intensas. Talvez possa ir longe ao pensamento de muitos, 

mais o que vivi e presenciei, nunca sairá de meus pensamentos.  E estou trazendo até 

você, assuntos polêmicos com base na bíblia sagrada, assuntos estes que antes eram 

inexplicáveis. Contudo há parâmetros, que fingimos não ver, para não compreender 

certos mistérios. 

Nesta publicação iremos retratar algumas revelações a mim entregues, se em 

sonho ou acordado não sei. Sei que vi e ouvi. Espero fazer que você entenda as 

grandes razões para acreditar que Deus vive no meio de seu povo e você possa 

refletir se ainda dorme ou estiver acordado, ou será que tudo isso é um sonho que 

todos nos estamos vivendo?! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Quando tudo começou. 

Tire você mesmo suas próprias conclusões 
Novembro de 2004 (Acontecimento da 1ª visão) 

 

Tenho certeza que muitas pessoas irão acreditar no que vou relatar, mas 

muitas não. Mas isso não me incomodará, pois as visões não foram escritas para 

serem discutidas e sim observadas e talvez eu deva ter pagado um preço com a 

minha carne por desobedecer a Deus, eu via as visões e covardemente me calava; 

muitas das vezes relatava a poucos amigos mais próximos. 

A primeira visão aconteceu em novembro de 2003 e relatei a duas pessoas 

muito conhecidas em Macapá a Tecnólogo Wanderléia Chagas, filha da professora 

Vitória Chagas, a outra pessoa o secretário de administração Carlos Cantuária o 

KEKA hoje atual Dep. Estadual pelo Amapá. 

“Vi em visão de Deus, que estavam junto muitas autoridades do Estado do 

Amapá, via um velório, uma urna com a bandeira do estado e do município sobre 

ela, e alguém dirigiu a mim e disse: Escreve estas palavras; No final de um ano não 

sobrará plano para esta que está no poder, seu tempo é chegado, mas muitos ficarão 

espantados e verão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visão que acontecera 
18/05/2005 (Acontecimento da visão) 

 

Estava em meu leito, em sono, quando meu espírito foi levado a uma 

inauguração e eventos de governo, lembro que estava em meio os servidores e 

colaboradores, quando veio a mim um anjo todo vestido de roupa branco prateado 

dizendo: Levi diga ao Governador para fazer assim como manda o Senhor.  

1º ) Acelerar projetos de grandes mudanças na SEINF. 

2º ) Devolver o que me prometeu. Moradia aos necessitados ao sul deste 

estado eu queimarei como fogo palha ao vento para o renovo. 

3º ) Troque o secretário de Saúde. Pois seu coração maquina a maldade e a 

traição anda em seu pensamento. Diga ao novo secretário as palavras que vou 

ensinar:  - “Crie Saúde Volante com dez veículos para consultas especializadas nas 

periferias 24 horas, coloque o nome Anjos da vida”. 

A farmácia Central e todas as farmácias dos hospitais com entrada e saídas 

com código de barras digital. Evitando assim com desvio de medicamentos que foi 

grande aos meus olhos. 

4º ) Terá que fazer mudanças na Educação para não sofrer acusação por 

partes de teus inimigos por que eu conheço o desejo de teu coração e me alegro em 

ti e teus desejos serão realizados por quanto tenho agradado de tuas obras. 

5º) Usa tua influência na criação da Universidade Estadual do Amapá, por 

que hoje o povo fala mal de vossa pessoa, mas breve te carregarão no colo, pelas 

tuas boas obras. 

Então eu Levi perguntei: - “Como irei falar isso ao Governador?” Mas ele me 

respondeu: - “Diga assim, Deus mandou te entregar este recado Governador, eu te 

constituir e fazendo assim o teu desejo será realizado.” 

Logo ao acordar na madrugada do mesmo dia eu escrevi e mais tarde no 

trabalho mostrei a Wanderléia que preocupada encaminhou a professora Vitória 

Chagas que foi a intermediaria até ao Governador para que relatasse a ele. Mas por 

motivo de viagem não pude falar pessoalmente com ele. Soube que a professora 

Vitória comentou com ele a respeito. 

Sei que tudo que vi, muitas aconteceram! E a própria impressa ajudou a 

registrar o que se aconteceu. Escândalos na saúde, grandes obras na SEINF, 

escândalos na central de farmácia, criação da Universidade Estadual e a reeleição de 

Waldez Góes. 

    

 

 

 

 

 

 

 



Novas Visões Proféticas 
Dezembro de 2007 (Acontecimento da visão) 

 

Estava eu em meu leito, e fui levado em visão num sonho e ouvindo vozes 

que vinham do alto dizendo: - “Escreve e publica!”. E mais: - “ a esta nação que tem 

se inchado no pecado e que tenho fortalecido na sua prosperidade, vem e vê o que 

hei de mostrar”. 

          Então fui levado a uma grande serra e contemplei toda em chamas, vi grandes 

áreas que antes eram preservadas transformando em cinzas, pareciam grandes 

chapadas que antes eram intactas, e os homens nada podiam fazer. Vi também 

grandes montes, tipos altas montanhas que partiram provindos de um grande tremor 

vulcânico que vinha do leste dos montes que se chamam Andes, em escala elevada. 

Tudo isso, disse-me o Senhor, por causa da desobediência e maldade dos homens. 

Nesta mesma visão, eu, que estava já em cima de uma das montanhas, vi uma 

grande cerca de arame e, atravessei-a, do outro lado visualizei um enorme abismo e, 

casas sendo destruídas e as pessoas em maior desespero. Observei também, os 

políticos que falavam bravatas, e não se entendiam mais por causa de suas ganâncias 

e astúcias. Cidades grandes sendo sugadas pelas águas e um exorbitante incêndio e 

mortes de dezenas de pessoas, e o Senhor me disse mais: -“Avisa aos orixás, Oxum 

e nem mesmo a mãe de todos os oolibás poderá livrar da ira do Senhor!”. 

 Assim como esta nação chamada terra pagará o preço da desobediência, as 

outras nações estarão sobre o julgo do Senhor, até a mais quente estrela 

contemplará, mas, meu povo não prevalecerá sob meu julgo. Nesta mesma visão, fui 

levado por cima como se fosse um satélite e vi grandes rios da Amazônia matando 

seus peixes e animais marinhos por que suas águas estavam contaminadas, e me 

disse mais: - “Quando for chegada à morte de um grande homem desta nação então 

a hora é chegada para ela, porque o Senhor ama quem o teme e os que lhe dão culto, 

mas se aborrece daqueles que não lhe obedecem”. 

 Quando acabou de proferir estas palavras, levou-me a uma pequena cidade do 

norte do Brasil. “Vi um rosto que não pude identificar, por que tinha um pano de 

saco sobre o seu rosto e me disse: -” Este é odiado por muitos, mas também muito 

amado pelos homens e ele, se assentava de volta a uma cadeira que estava escrito O 

PODER DOS HOMENS, disse-me mais: -“ Isso tudo é para glória dos homens, mas 

não permanecerá por muito tempo”. “E me mostrou mais duas cadeiras e disse: -” É 

preciso que suba mais um para que desça o outro. Este “eu tanto fiz, e a mim não 

apresentou nada”. Disse-me mais: -“Escreve estas coisas e publica; é verdade a 

minha palavra, aquele que pede a morte para os justos de nada recebe, mas o justo 

suas palavras são equacionadas. “Resta o ímpio perecer”. 

 Depois fui levado às alturas, em direção ao sudeste do Brasil. Via o globo 

terrestre como cristal. Então me fez descer em uma das cidades da mesma região e 

disse-me: - “Pois descerá o homem do povo para a ascensão do homem das minas”. 

 Olhei para trás e, de repente já estava em cima do centro-oeste, e vi no alto 

estas palavras escritas como cristal, POR QUE HÁ HOMENS QUE SO 



ACREDITAM NO QUE VÊ? SÃO HOMENS CARNAIS! 

 Vi também, acima destas palavras na outra camada do ar, que parecia azul 

cintilante, MAS O HOMEM ESPIRITUAL, VÊ COUSAS DO ESPÍRITO, SEU 

ALCANCE É ILIMITADO! 

 Fui levado de volta ao sudoeste, à impressão que tive que me parecia o Pão de 

Açúcar do Rio de Janeiro, e o Senhor me disse: -“O maior símbolo babilônico desta 

nação não permanecerá para sempre, mas muito antes, tentarão restaurar e custará 

sangue de inocentes, tudo isso para que se cumpra o que foi dita pelo profeta 

Sofonias. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de 

Israel, será como Sodoma, e os seus filhos como Gomorra, campo de urtigas e poço 

de sal e assolação perpétua, por causa do grande culto da carne”. 

 Assim diz o Senhor: -   “Eu sou o que sou e venho através do meu servo 

para que escrevam estas palavras”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A visão das almas 
Dezembro de 2007 (Acontecimento da visão) 

 

 Em visão de Deus, fui levado a certo local e, quando dormi dentro do meu 

próprio sonho me vi acordando e as coisas clareando em minha vista, parecia que a 

luz era muito mais transparente que a luz do dia normal.  

 Para começar este sonho, tem um velho ditado que diz: -“A alma dos homens 

e dos animais irracionais são todas iguais”. Mas o Senhor me mostrou em visão que 

não são. Tem alma de homem, que é pior que a de um animal irracional. 

 Nesta visão, entendi que existem camadas na atmosfera terrestre onde fica a 

energia destas vidas. Contemplei as cores das camadas do ar, todas com as cores do 

arco-íris, pareciam tão limpas a minha visão que consegui ver as partículas do ar 

vindo em minha direção. Vi as almas dos santos que flutuam sobre a terra e eles 

podiam com um simples sopro de suas bocas moverem as águas, e eu, me 

encontrava entre eles e tentei fazer o mesmo e a água mexeu lentamente, mas 

mexeu, mais percebia que não podia tocar na terra, pois estava sobre uma altura de 

dois metros. Então percebi que, em cada camada que parecia atmosférica colorida 

existia uma espécie definida das almas. As almas dos homens após sua morte 

poderiam ir a diferentes locais, vi a terra com os homens de carne e espírito e 

debaixo de seus pés, observei grande escuridão. Então perguntei o porquê daquela 

escuridão, e aquele que estava ao meu lado, que tinha soprado as águas forte disse: - 

“Os que estão sobre a face da terra, os que de carne vivem, quando fecham seus 

olhos e deixam sua carne, eles terão o que merecerem. Uns descem a terra no lado 

escuro, após um tempo não revelado, estes voltam à superfície da terra como 

animais irracionais e, após morte da carne do destes, sobem à terceira atmosfera da 

terra e servem de proteção como escudo e após um tempo pela misericórdia de 

Deus, eles voltam a terra como homens. Os homens retos que tem amor de Deus, 

após fecharem seus olhos sobem à atmosfera camada um, onde como santos do 

Senhor fazem à vontade de Deus nas suas missões, com poderes extraordinários, 

dados pelo Mesmo para mexerem com as águas porque eles são as forças dos 

ventos”. Quando falo camadas possa ser o que o apostolo Paulo viu como terceiro 

céu, mas hoje tenho certeza que a visão que tive não saberia informar se estava de 

carne e osso ou em espírito, só sei que estava lá. Como pastor evangélico fica difícil 

entender isso tudo, sei que esta visão a mim foi revelada e todos parecia flutuarem 

pelo universo e quando se moviam pareciam cometas em velocidade da luz ou até 

mesmo em câmera lenta conforme suas vontades porque não havia tempo para ser 

controlado. 

 Minha conclusão: As almas que estavam com carne de animais agora são 

homens. Anjos e santos em homem. E homem de carne, escolhe com livre arbítrio 

seu retorno, conforme seu merecimento na vontade de Deus.   

 

 

 



  I – Visitantes extras terrenos. 
  

Os mestres da ufologia afirmam existir uma forma de vida super inteligente 

no universo. 

No livro de Daniel 10: 5 – Levantai os olhos, e eis um homem vestido de 

linho, cujos ombros, estavam tingidos de ouro puro de Unix; (ufaz) e continua 

dizendo no capítulo 10:6 - O seu corpo era berilo, o seu rosto como um relâmpago, 

os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como 

bronze polido, e a voz das suas palavras como estrondo de muita gente. Se você 

observar os detalhes desses versículos, haverá uma conclusão que, a visão de Daniel, 

nos dias remotos que se passavam foi bem clara. Ele estava em frente a uma robótica 

do futuro. Para os ufólogos não há tempo nem espaço para viagens de 

extraterrestres. Num contexto geral, a ciência que estuda os ufos, e acredita que, eles 

sempre estiveram orientando sua descendência. No livro de gêneses capítulo 9: 1 - 

Ao anoitecer vieram dois anjos à Sodoma, cujo, na entrada estava Ló assentado; 

este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, postou-se, rosto em terra. 

“Claro! Ló já conhecia as pessoas que ele o chamava de anjo, mesmo porque eles 

voavam em naves espaciais, tinha poderes extraordinários como o poder de magia.” 

Como podemos ver em Gêneses 9:10 - Porém os homens, estendendo a mão, fez 

entrar Jó, e fecharam a porta; e continuando no versículo 11, (...) e feriram de 

cegueira aos que tentavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se 

cansaram à procura da porta. Vários trechos da bíblia referem-se a visita de pessoas 

não terrenas e que se alimentavam como nós. Será que havia poderes de 

materialização? No mesmo livro de gênesis 17: 1 a 15 – refere-se à história de 

Abraão e Sara, quando três homens apareceram e, bebeu coalhada e leite e comeram 

carne novilho e profetizaram ao casal dizendo que ela teria um filho. Ora, Sarah, já 

lhe havia cessado o costume das mulheres por causa da sua idade, que veio 

surpreender o casal, mesmo assim, veio a ter seu filho Isaac e a profecia se cumpriu. 

Outro trecho no livro de Gênesis, 6: 2 que dizem, - Vendo os filhos de Deus que, as 

filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, 

mais lhe agradaram. No versículo 3 escreveram o seguinte; - Então disse o senhor: o 

meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal; e os dias serão 

cento e vinte anos. Mais uma prova de que há uma forma de renascimento pela 

vontade dos filhos de Deus. Se há uma forma de vida, feita de energia, cujo homem 

ainda chama de espírito biblicamente falando, os extraterrestres, cujo são irmãos da 

humanidade primitivo ou atual, estão ainda hoje entre nós. Sabe-se que atmosfera 

terrestre é a proteção da terra e, todo asteróide, em pequena escala, é queimado na 

entrada terrestre. A NASA tem enviado equipamentos, tal como ônibus espaciais 

para o espaço e, uma das maiores preocupações dos cientistas e engenheiros é o 

forro térmico destes veículos por causa da reentrada na atmosfera. 

 Um dos aspectos comprovados que, os óvnis como são chamados 

discos voadores ou seres de outros planetas chamados ETs, que na bíblia se refere os 

anjos, é de conhecimento secular, existir poucas pessoas na face da terra a terem o 



privilégio de contemplar, face a face, e poder falar com eles, na chamada contato de 

primeiro grau. Eu mesmo sou uma privilegiada em fazer parte desta contagem 

visionária profética. No livro de Ezequiel 1: 4 dizem assim; - Olhei, e ES que um 

vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a resolver-se, e 

resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía 

do meio do fogo e no versículo 5 diz o seguinte: - Do meio dessa nuvem saía à 

semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de 

homem. Ora, como podemos observar nesta visão de Ezequiel, as formas dos 

homens que ele viu, tinham quatro rostos e, cada um, com quatro asas. E, diz mais 

no versículo 8- Que seus pés eram como de um bezerro e luzia como o brilho de 

bronze polido, e debaixo de suas asas tinham mãos de homens. E, mais adiante, ele 

descreve na visão sobre a forma de seus rostos; Um rosto tinha forma de um homem, 

à direita, os quatros homens tinham rosto de leão e a esquerda, rosto de boi e atrás 

via de uma águia, mais abaixo no versículo 12 - Eles andavam para frente e, não se 

viravam quando iam. O que mais me impressionou na visão de Ezequiel é que, estes 

homens que ele viu eram feitos de energia e luz, e seus corpos eram transparentes, 

dava para vê os raios saindo de dentro deles com grande resplendor em forma de 

relâmpago e que, a eles, os chamou de anjos querubins. Você pode me perguntar; o 

que leva a crer que estes homens da visão de Daniel chegaram a disco voador? Ora! 

No mesmo capítulo 1:27  ele descreve claramente o que Ezequiel viu. - “Vi-a como 

metal brilhante e fogo ao redor dela, desde os seus ombros e daí para cima; e desde 

os seus lombos e daí para baixo.” Vi-a como fogo e um resplendor ao redor dela. E, 

no capítulo 1:28, fecha o que eu chamo de um aparelho de metal em círculo, que diz 

o seguinte: - “Como o aspecto de arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim 

era o resplendor em redor.” 

Numa das teses bíblicas podem encontrar várias formas de vidas quase todas 

semelhantes ao homem. A bíblia ao referir-se sobre os anjos, explica que cada um 

possui formas diferentes. Anjos querubins, Serafins, anjo Gabriel, Miguel e 

Arcanjos e, para a ufologia seres de outros planetas. Na bíblia sagrada refere-se aos 

mensageiros para trazer boas novas ou prevê o futuro, que são chamados de 

profecias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II Livros Proféticos 

 

Pela sua coragem de questionar a situação presente e vislumbrar o futuro 

diferente para o seu povo, os profetas sempre exerceram uma atração fascinante. 

Muitos de nós chegamos até confundir profeta com adivinhador do futuro. Será que, 

no momento em que é feita a profecia há uma fonte transmissora em tempo real? Ou 

a recepção é feita e depois é falada? Seja de modos diferentes todos os profetas são 

misteriosos em suas transmissões, outros chegam a pensar que eles ensinavam coisas 

absolutamente novas. O verdadeiro profeta, no entanto, é aquele que preserva a 

tradição autêntica do seu povo, perdida ou deformada. O núcleo central da tradição 

autêntica é a fé exodal, ou seja, o reencontro com o verdadeiro Deus, que te fiz sair 

da terra do Egito, da casa da escravidão (Êxodo 20:2;Dt 5:6). Portanto, profeta é 

aquele que se inspira na ação libertadora do Deus do êxodo e, a partir daí, analisa a 

situação presente e mostra o projeto de Deus quanto ao futuro do seu povo. Você 

pode me perguntar se pode existir profeta nos dias de hoje? Sim!, as atividades dos 

profetas variam de acordo com seus ouvintes do momento histórico em ele vive. 

Cada profeta tem seu próprio estilo, e pronuncia anúncios e denúncias perante 

situações bem determinadas. No entanto, podemos notar duas grandes vertentes na 

atividade dos profetas: 

1 – Exigência de convenção, para mudar o sistema social, a fim de que o 

julgamento de Deus recaia sobre o povo. 

Este tema é predominante nos profetas que exerceram as suas atividades antes 

do exílio na babilônia. 

2 – anúncio de esperança, para encorajar e estimular o povo, que tinha 

perdido sua terra e corria o perigo de perder sua própria identidade, você observa 

que a maior preocupação dos seres chamados anjos era que o povo não perdesse a 

sua origem e mais, faziam questão de usar os profetas para retomar suas culturas. 

Este tema fazia retomar a caminhada da reconstrução, recuperando a fé em 

senhor e os valores históricos alcançados em valores desta mesma fé. Os livros 

proféticos testemunharam à vida e atividade de homens que possuem a fé profunda e 

vigorosa. Homens que procuram levar o povo a um relacionamento sempre 

renovado e responsável com o Deus que julga e Salva. A literatura profética pode 

ser dividida de várias maneiras. A mais tradicional e comum é a divisão em profetas 

maiores e profetas menores. Não é pelo fato de uns serem mais importantes que os 

outros mais simplesmente pela extensão de seus escritos. Os profetas maiores são 

quatro; Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os menores são treze: Baruc, Oséias, 

Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miquéias, Habaruc, Sofônias, Ageu, Zacarias e Miquéias 

e Malaquias, após estes profetas, vieram João Batista e o Teófilo  João da visão de 

Patmos, muito conhecido na bíblia sagrada de apocalipse que quer dizer revelação 

do capitulo 1º ao versículo1. Este livro, portanto, é uma mensagem reveladora. O 

autor procura revelar o mistério do versículo dez a sete, do que está acontecendo e 

que vai acontecer: Deus vai agir na história, julgando e destruindo o mal, para 

implantar definitivamente o seu reino entre os homens do cap.11 do versículo 15. 



Mas tudo isso, nada mais é que sincretismo religioso tal como a aderência de 

Alexandre Magno para o cristianismo mais tarde, a dominação romana fazendo e 

forçando uma fusão de culturas e costumes para o cristianismo, em outras palavras 

misturando em uma só religião, que para muitos não passou de uma discrepância 

religiosa subdivididas em vários deuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – Anjos Caídos. 

 

Muitos escritores já tentaram explicar a respeito da vida na terra, poucas respostas 

foram encontradas, acontece que muito antes do Big Bem (Grande Explosão) já 

existia outro universo. Você pode me perguntar como você sabe? Ora! É simples, de 

todos os livros já escritos, a bíblia sagrada é a minha maior referencia. Porque Deus 

não vivia em trevas, se a terra era sem forma e vazia, falamos do livro de Gênesis 

1;2, esta escrito; Havia trevas sobre a face do abismo ai você pode observar no 

mesmo versículo. Mesmo havendo trevas havia água, se havia água, se luz na teoria 

cientifica há gelo, de forma precisa entre espaço e tempo dimensão e forma os 

cientistas que estuda física encontram formulas de teorias que, tudo é possível na 

física quântica, significa que, o nosso universo surgiu muito menor que a ponta de 

uma agulha, com toda a fórmula química da terra, pra alguns poderia ser já um 

grande universo em compactação. Deixando um pouco de lado este assunto, nós 

veremos que, neste universo que hoje existe era chamado de cadeia de condenados, 

significa que; quando houve a grande rebelião dos anjos cujo Deus expulsou e fez 

cair sobre o abismo, prescrito no livro de Isaías, eles já estavam em trevas, e na 

lógica biblicamente falando, todos que caíram sobre o abismo, eram uma terça parte 

de bilhões de bilhões de anjos celestiais, todos eram ou, como posso escrever são 

filhos de um criador maior que a bíblia se refere a Deus. Imagine você tendo dez 

filhos, a terça parte desses filhos quem sabe já reivindicando sua herança. Talvez 

você desgostoso com o que está ocorrendo com os seus filhos, expulse de sua casa, 

esta parte acima citada. Entendemos que uma parte da que você colocou fora de casa 

se arrependa. Você aceitaria de volta sem condição nenhuma? Tenho certeza por 

estar na condição de filhos, você daria uma nova chance. Assim, Deus, e o seu filho 

amado o primogênito e, o espírito Santo cujas energias refinadas de Deus, melhor a 

santíssima trindade, criaram nosso universo, como está escrito no livro de gênesis 

cap1. Após ter criado a luz, criou o firmamento conforme no Gênesis 1;7. - Daí em 

diante ouve diferentes criações de seres vivos na face da terra. Lembrando o que 

fora escrito à cima! O nosso universo em total escuridão e os filhos de Deus, “anjos 

caídos”, já estavam no abismo na escuridão, talvez clamando pelo pai. Escrito no 

Gênesis 1; 16, - Criação dos luzeiros e estrelas. Então verdadeiramente ele disse; 

façamos o homem nossa imagem e semelhança no capitulo 2 versículo 7, diz o 

seguinte; Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas 

narinas o fôlego de vida, então o homem passou a ser alma vivente. Você pode 

observar que houve uma criação perfeita de Deus. Você acha que ele criou aqui na 

terra esse homem? Ou em sua morada? Evidentemente o homem foi criado matéria e 

respirando oxigênio terreno! A forma humana, não foi para sobreviver no espaço, 

então através do homem criado, veio à chamada colheita para a redenção. A prova é 

que ele criou no homem somente alma, não espírito. Gêneses 2:7. Sem o 

conhecimento, o homem não definia o bem e o mal. A propósito disso, colocaram no 

jardim do éden duas árvores; o da sabedoria, do bem e do mal e a árvore da vida 

eterna, conforme cita no cap.2 de Gênesis ver. 16,17. Mais como se pode observar 



no versículo 18, ele criou a mulher, da mesma forma do home-, para sua companhia. 

Ora! Se colocando ao lado do homem uma auxiliadora, fez perfeita e sabia que ele, 

seria uma espécie alfa para o nascimento da humanidade e, dando direito de uma 

segunda chance aos seus filhos, a menos aqueles que não acharam justo o que fora 

feito, deixando o livre arbítrio para cada um. Certificando estas palavras podemos 

afirmar que os homens terrenos são anjos, bem como cita na bíblia sagrada a 

distinção dos anjos terrenos e celestiais. Mateus 24.36. Mas daquele dia e hora 

ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai.  

No livro de Daniel em uma das visões do profeta, ele descreve; - Lúcifer foi 

criado entre os querubins “anjos guardiões do Senhor” nos jardins brincavam, por 

que não havia iniqüidade em si, quando jovem foi regente do coral celestial, até os 

ventos de todos os rumos quando passavam por sua harpa, soavam notas musicais.  

Uma prova de que Deus o ama tanto é que mesmo expulso do paraíso, ele 

ainda tem contato direto com o criador. No livro de Jó capitulo 1; 7 estão escrito; - E 

perguntou o Senhor a Satanás. De onde vens? Satanás respondeu ao senhor. - e 

disse: De rodear a terra e, passear por ela. Então antes mesmo do senhor ter enviado 

ao renascimento seu primogênito como descreve o livro de Jó, Satanás tinha 

liberdade de ir e vir, entre o mundo da carne e o espiritual. Mas uma prova de que o 

Senhor Deus espera de Lúcifer seu arrependimento. 

Nesta lógica observa-se no livro de Gênesis 3; 5 quando a serpente, símbolo 

da maldade fala para a mulher. “Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, 

vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedor do bem e do mal.”. Você 

observa tudo estava programado, o homem e a mulher caíram no pecado porque lhes 

faltava sabedoria (espírito), e, no mesmo capitulo do verso 7 descreve; - Depois do 

casal ter comido o fruto proibido, “abriram-se então os olhos de ambos, e 

perceberam então que estavam nus, colocaram entre si folha de figueira, e fizeram 

cintos para si.” 

Agora sim! Eu cito a palavra conhecimento que quer dizer; sabedoria, 

inteligência, capacidade de interpretar e de entender o bem e o mal, antes era como 

ter recebido um grande dom e esta adormecida (espírito). Desde então, o homem e a 

mulher vieram conceber filhos, que na cronologia bíblica a vários conceitos da vida 

e suas devidas descendências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porque estamos aqui? 
 

Simplesmente como parte da purificação das nossas almas. Quando o homem 

espiritual atinge seu conhecimento, eleva ao alto conhecimento do bem e do mal 

fazendo com que a sabedoria haja na sua vida material. Em poucas palavras; ele 

reconhece que deve ajudar ao próximo, sustentar alguém que esta prestes a cair no 

abismo. Com isso dentro de sua alma, começa o reconhecimento de alguém embora 

distante, seu irmão. Há uma concepção de vida fascinante quando você faz o bem  

que reluta como desejo próprio. Você; pode querer saber. O que recebemos fazendo 

o bem? – Quantas pessoas tiveram a experiência de ajudar o próximo e logo após 

sentiram-se aliviados (feliz). No começo você ajudou por ajudar, no final, chegou 

uma paz no seu interior. Eis a resposta. Você como carne não reconhece pessoas 

estranhas como seu irmão, mas a energia que esta dentro de você, reconhece o 

invisível da alma de seu semelhante e, define como um registro de computação lá, 

armazenando na memória o feito e ele retorna como bem estar por ajudar o próximo. 

Tudo isso acontece em questão de menos frames de segundos, aí esta o poder do 

reconhecimento raci10onal do homem em purificar-se cada vez mais. 

As religiões pregam dogmas com parâmetros ascendentes buscando para si 

mesmo suas convicções, que nada mais é que fanatismo dogmático e, esquecem de 

traduzir o poder da palavra cujo Deus criou todas as coisas. Quando me refiro ao 

poder da palavra, digo que existem vários idiomas em nosso mundo, mas, também 

existe um idioma universal, onde todos nós compreendemos uns aos outros, 

exemplo: você nasceu no Brasil, nunca estudou outro idioma, e quando dorme sonha 

em lugares diferentes; você não sabe, mas sua alma visitou outros espaços de tempo, 

quem sabe novas dimensões, e você vêem que se comunicou perfeitamente com 

pessoas que você nunca viu. Porque isso acontece?   

Quando a ciência explica que o corpo dorme e funciona com mínima carga de 

energia em uso, ou melhor; os sentidos estão adormecidos, para que haja um 

reabastecimento de energia no corpo humano, enquanto surge o que as pessoas 

falam de sexto sentido, este fica vigilante para desperta mento da carne, num 

propósito espiritual você pode usar o poder da palavra para se proteger de outro ser 

vivo em estado estático. Que proteção é esta? Como escrevi há pouco; a carne 

dorme, mas a alma fica vigilante. Se você usar o poder da palavra para se proteger 

você será protegido em quanto dorme. Se outro quiser visitar você para te destruir, 

digo visita da alma. Você estará atento e lutara contra o inimigo. 

Muitos casos ditos por pessoas que tiveram sonhos terríveis e que se não 

acordassem seriam mortos, mas com o poder da palavra na petição antes do sono 

foram despertados, porque através dos sonhos muitos seres visitam o mesmo espaço 

uns para trazer o bem e outros para fazer o mal. Porque acontece tudo isso? Ora! 

Você é filho da maior força criadora do universo chamado Deus, contudo o senhor 

não retirou os poderes dado aos seus filhos, ou melhor; anjos que ele expulsou de 

sua morada. 

 



A morte da Carne 

 

Através dos sonhos muitos profetas citado na bíblia sagrada, tiveram visões 

muito convincente. No livro de Jó Capitulo 33; 15. Cita muito bem sobre esta 

referencia, quando o profeta fala direto a jó. E mas explica claramente que a falência 

da carne do homem no pecado, ele passam a receber enfermidades que muitas das 

vezes leva o homem a cova, com dores intensas, fazendo o aparecimento dos ossos 

sobre a pele, mas estar bem claro entre os versículos 16 a 33 do capitulo 33 que; 

Entre milhares de milhares de anjos que estão entre ele, se um deles pedir a Deus 

pela sua vida, então Deus atenderá e seus ossos criarão carne outra vez o, tirando o, 

mas vil pecador da cova da morte. Neste contexto bíblico esta bem claro que quem 

intercede a Deus pela vida daquele enfermo e um Anjo, e você sabe que existem 

pessoas que oram por enfermos. Não mas se tem duvida que sejam anjos com forma 

humana. 

Mas esta escrita tudo tem limite, são apenas três intercessões por que as 

enfermidades são conseqüências do pecado da carne, conforme se vê entre estas 

referencias bíblicas acima citado. 

No livro de Corinto capitulo 15; 36. Diz o seguinte; -“insensatos! O que 

semeia não nasce se primeiro não morrer!” por isso após o nascimento o homem 

esquece toda sua antiga origem. Como você pode constatar, somos anjos caídos para 

uma nova redenção? E lhe digo; esta escrita em Corinto 15, 47, o primeiro homem 

formado da terra, é terreno, (Adão) o segundo homem é do céu (Caim), e assim 

sucessivamente, conforme o nascimento de pessoas através da mulher. Nessa 

colocação há uma concepção devida através da carne humana ou qualquer outra 

espécie de carne. Creio eu que todos nós somos renascidos do espírito junto a alma 

Corinto 15; 37 em diante, por sermos formados da energia de Deus. 

Quando trato deste assunto sobre a morte eu mesmo fico tenso. Tive varias 

visões extraordinárias, mas de todas elas o contato real me deixou um pouco 

temeroso, por se tratar ate, no entanto do desconhecido. Mas a curiosidade era tanta 

que pedia a Deus uma explicação, e ele me atenderam. A partir deste parágrafo, não 

quero aterrorizar você, mas simplesmente fazer você entender que o Anjo da morte 

existe e que tudo que muitas das pessoas inclusive eu estou citando neste livro não é 

mera coincidência. Quando você dorme você se encontra em um estado de 

subconsciência, embora você tendo visões que esta fora de seu corpo você ainda não 

morreu então não se encha de ilusão por que a qualquer momento você tem o livre 

arbítrio para retornar ao seu corpo isso tudo por que você ainda estar com o espírito 

que e a sabedoria dada por Deus. Ai estar o motivo da evolução humana, por que os 

Anjos sem a matéria não evolui, eles ficam sempre na dispensas são de Deus. Ou 

melhor, já está na mais alta evolução dada por Deus, mas nunca acima de Senhor. 

Agora que você deve ter entendido a diferença de visões da carne, alma e 

espírito. Irei pela primeira vez e digo com toda veracidade, e conhecedor da palavra 

de Deus que sou, e que saia de mim toda a enganação, para não pairar nenhuma 

duvida em sua alma, mesmo por que você pode achar que estou inventado tudo isso 



meramente para vender este livro. Digo-te em nome de meu Jesus que é o meu 

salvador; “Eu vi o Anjo da morte! E lutei com ele”, como irei relatar a partir de 

agora. 

Antes de dormir eu falo para meu Senhor Deus em oração, e peço a sua 

proteção e digo para que me atenda quando eu pedir por socorro. Era uma noite 

como outra qualquer, deitei na cama por volta de meia noite, minha esposa deitou 

um pouco, mas tarde, der repente eu acordei dentro de um sonho eu estava em uma 

casa de madeira que tinha dois quarto e me encontrava deitado na cama com o braço 

pendurado na mesma e a mão encostada no chão. Quando sentir uma mão tocar na 

minha por dentro do piso e me puxava para baixo, perceberá que quando a minha 

mão entrava na terra, as parte do corpo que sucumbia ia ficando anestesiada, uma 

sensação muito tranqüila não teve medo no momento, mas alguma coisa naquele 

momento fez lembrar que era o anjo da morte que me puxava sorrateiramente. O 

mas impressionante e que era bom o que estava acontecendo, quanto mais meus 

braços era puxado para dentro da terra eu percebera que se passa se todo o meu 

corpo eu não teria, mas volta à vida. Então clamei e disse; “O meu Deus me 

socorre!” neste momento eu tive força e apertei a mão do anjo que me puxava para 

dentro da terra e com uma grande força ergui seus braços para fora da terra, lembro-

me bem que eram como de homem, vertidas como linho cintilante, queria mais 

almejava ver seu rosto e seu corpo inteiro, então puxei mais para fora ao ponto de 

ver sua cabeça que estava abaixada, quando ele percebeu que eu queria ver o seu 

rosto ele ergueu se rápido e virando para traz com seu rosto coberto pelos seus 

cabelos se livrou de minhas mãos e entrou na terra do jeito de um golfinho salta e 

entra ao mar. Chamei minha esposa dentro desta visão e contava a ela o que tinha 

acontecido, mas, no mesmo momento ouvi um grito vindo do quarto de minha filha 

de numero três, e fui ate lá pensando que aquele anjo estava tentando ferir-la. 

Chegando lá ela falou. “Pai aqui tem dois cachorros estranhos”. Vi e lembrei 

naquela visão que devia destruir-lo, apanhei uma arma tipo prateada parecida com 

arma de fogo, não saia fogo de seu cano e sim uma espécie de bala também prateada 

que acertado um deles veio a morrer, no outro acho que não acertei no ponto mortal 

e ele cambaleando tentou se esconder entrando pela fresta da casa pelo lado de fora 

no quarto de minha filha, foi quando o puxei pelo rabo e trouxe-o para o quintal de 

minha casa para destruí-lo, quando arriei no chão e armei outra vez aquela arma e 

mirei sobre sua cabeça, seus olhos fitaram em mim, e verdadeiramente ouvir 

telepaticamente a voz daquele animal que me dizia: “Não me matas, pois já foi uma 

pessoa humana como vocês, e você me conheciam”! Exclamou ele. Fiquei atônico e 

disse em voz alta; “Quem és tu”? E perguntei outra vez; “Diga quem tu és”? Neste 

exato momento eu sentia um lado de meu corpo outra vez adormecendo, e percebi 

que outra vez aquele anjo maldito estava me puxando outra vez, não, mas pelas 

minhas mãos, por que ele sabia que eu o arrancaria outra vez para fora da terra, 

então covardemente ele me puxava com o lado todo de meu corpo que já estava 

adormecido, e um lado da face quase adormecida entrando na terra, sentia minha 

boca entortando, clamei a Deus mais uma vez, que desta vez quase não dava para 



clamar e disse estas palavras; OO MEEU DEEEUS MEE AJUUDA! Foi então que 

minha esposa que dormia ao meu lado ouviu quando eu clamava me despertou 

chamando pelo meu nome. 

Na visão na hora que eu clamei por Deus eu vir uma mão que me puxava das 

garras daquele covarde anjo da morte que dizia; “Acorda Levi”! Então despertei 

assustado e com um pouco de medo. Cousa que jamais acontecera antes. 

Pude perceber que quando o homem sai do corpo matéria para o outro 

universo se não esta devidamente preparada com a proteção de Deus, onde você verá 

no capitulo XII desta edição. Os anjos do mal levam as almas daqueles seres até o 

mais profundo abismo, e uma vez sobre seus domínios são levadas para o centro da 

terra espiritual, suas bocas e mentes são caladas para sempre, onde só contemplará 

suas próprias penitências na, mas densas trevas. Provérbios 20,20. 

Escrevera esta visão para vos alertar-vos, que tudo depois da morte e 

resultado e conseqüência do que e feito na vida de carne, alma e espírito.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mundo Espiritual. 

 

Os sonhos são visões extraordinárias entre mundos inferiores e superiores, passado e 

futuro. Muitas dessas visões são tratadas como profecias, outros chamam de ações e 

premonições, o certo e que Deus sempre se revelou aos seus filhos através do sonho. 

Como irei citar em passagem bíblica:  

          Gênesis 37.5 Teve José um sonho, que contou a seus irmãos; por isso odiaram 

ainda mais. 

          Gênesis 37.8. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre 

nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus 

sonhos e por suas palavras.  

        Juízes 7.13 [2]. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao 

seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que tive um sonho, eis que um pão de 

cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até à tenda, e a feriu, e 

caiu, e a transtornou de cima para baixo; e ficou caída.  

         Jó 33.15. Em sonho ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os 

homens, e adormecem na cama. 

         Jeremias 23.28 [2]. O profeta que tem um sonho conte o sonho; e aquele que 

tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o 

trigo? Diz o Senhor. 

           Assim você encontrara no Velho e Novo Testamento 95 ocorrências em 81 

Versículos que falam que tem Deus tem se revelado ao homem através dos sonhos.   

 Eu por exemplo, já visitei outros mundos ( mundo espiritual), em uma dessas 

visitas via a cabeça de minha tia presa em uma tocha de fogo e, seu corpo 

sucumbindo em um tumulo, pelo lado de fora do cemitério eu me encontrava, havia 

uma cerca de arame que separava a minha pessoa daquela visão, parado em frente 

aquela cena de horror; vi bem claro. Seu rosto em chama de fogo derretia como cera 

e sua boca e aberta gritava aterrorizada em agonia. Ora! No entanto ela ainda estava 

com vida, enferma, mas, não havia sinal de que iria falecer, na verdade não entendi 

o que estava acontecendo. Fui ate sua casa e chegando lá constatei o estado de 

gravidade de sua enfermidade. Perguntei a ela se ela aceitava uma oração ela me 

respondeu em baixa voz, sim meu filho!  E disse mais –“estou sendo sugada por 

areia, quando eu fecho os olhos sinto meu corpo ser sugado”. Então percebi que meu 

sonho tinha tudo haver com o que estava acontecendo, e ela continuou dizendo – 

“me ajuda meu filho, vejo que eles estão querendo me levar, ore por mim”. Eu 

prontamente perguntei – “A senhora arrepende-se de seus pecados?” E ela 

respondeu –“sim! Meu filho.” Eu percebera que ela não estava bem, sua alma 

enfraquecida seu espírito prestes a deixa seu corpo. Rapidamente convidei alguns de 

seus filhos que estavam presentes e amigos que estavam comigo, lê a bíblia o salmo 

91, logo a seguir fizemos uma oração. Lembro-me daquele dia como se fosse hoje, 

quando fechei os olhos! Parecia que alguém me empurrava para trás, tentei me 

apoiar ate que estabilizei. Após aproximadamente uns dois minutos, sentir meu 

corpo como ser tivesse flutuando, eu sabia que se abri se o olho pareceria que cairia, 



mas não fiquei com medo. Continuei orando ate que percebi que estava como se 

visse espaço sideral estrelado e, dentre as estrelas sentir meu corpo decaindo em 

direção da terra aos poucos percebia que tocava meus pés no chão. Ao abrir os 

olhos, percebera que não tinha saído com meu corpo material da terra, que não posso 

dizer o mesmo com minha alma, estava enfraquecido e o corpo molhado de suor. – 

O que aconteceu então? 

Para a psicologia e fácil explicar: havia certo curto espaço no tempo onde o 

corpo envolto adrenalina que é as neurotoxinas criadas pelos organismos através do 

cérebro, faz com que o corpo chegue ao êxtase. A explicação é; eu fiz uma fusão do 

sonho e força da fé que estabeleceu minha crença, com isso minha alma viajou 

mundos espirituais, para estabelecer comunicação feita do espírito com alma,  

 

 

que não se de tem a estas respostas, pois fica alem de minha compreensão, 

simplesmente pela forma da energia liberada, a qual a matéria se funde. “Acho que 

fui levado ao mundo espiritual, e teria certeza se eu abrisse os olhos na ora que o 

meu corpo flutuou, teria caído.” 

Após essa visita a casa de minha tia sentir que ela ficou aliviada. Em minha 

casa a noite teve outro sonho não, mas coma visão do primeiro meramente no, 

desperta mento que ela viajava para outra cidade. Após ter passado quase uma 

semana eu comuniquei o fato a minha mãe e disse; “Mãe sua irmã vai partir para 

eternidade”, no outro dia num sábado faleceu. A visão teria se comprida, foi 

sepultada no domingo e, na mesma noite aconteceu o inesperado! Sonhei tudo de 

novo como se fosse o primeiro sonho fiquei transtornado, confuso, triste, e 

perguntava para mim mesmo existe uma punição de alta gravidade em outra vida! 

Resolvi clamar a Deus, passei mais de três meses pedindo o impossível para mim, 

que para o Senhor poderia ser possível, pois clamava para que ele me mostrasse 

onde estava a alma da minha tia. Após quase um ano sem resposta nenhuma quando 

uma noite eu achei de deitar cedo, o cansaço me levava a um  sono pesado desde 

então já ate tinha esquecido o pedido e aparente acordei dentro de um sonho, era um  

lugar cheio de portais na terra muito lindo e estranho, aparentemente no chão como 

mausoléu, todo em granito cada portal na terra teria em cima três botões individuas 

como se fosse chave. Lembro das cores deles, verde, azul e vermelho eu não sabia o 

que estava fazendo ali, quando olhei para o lado direito, vi em pé, todo vestido de 

linho branco, um homem de aparência familiar. Seu rosto era de meu pai, e eu 

perguntei; “Pai onde estamos?” ele me “respondeu;” filho lembra-me que tu me 

pediste para visitar sua tia!”Chegou à hora”! Toca em um desses botões para abrir a 

porta para um dos mundos. 

Levei a mão ao botão azul e ele voltou à fala comigo; “toque no botão verde”; 

a confiança era tanta que eu não me contive em tocar, quando em minha frente em 

baixo tipo como se vê um tumulo abrir, uma porta estilo esteira afastou-se parecia 

tecnologia do futuro visto em filme de ficção cientifica, dentro dessa porta quando já 

aberta vi desse uma escada que criava forma do invisível cada vez que descia. Após 



essa sena a pessoa que estava ao meu lado falou: “dessa”! Veja sua tia você mesmo. 

Descia devagar, degrau por degrau, quando observava o infinito da escada, dava 

para ver ela se materializando. O mais deslumbrante era as estrelas do espaço sideral 

que estava ao de redor dela, parecia que eu caminhava entre a terra e outro universo 

em pequenos espaços de tempo, via pequenos e grandes  

 

 

luzeiros que passavam por mim como se escada andasse comigo. A bíblia é clara em 

mostrar que os mortos estão em um local chamado de inferno. 

Quando cheguei à terra firme vi uma cidade muito povoada, pessoas como eu 

igual a você, iam e vinham como uma noite normal em um grande arraial com 

estrelas no céu. Vi-me idêntico a um turista quando chega a uma cidade pela 

primeira vez. Caminhava sem saber para onde ir, observei que as pessoas não 

tinham tempo par conversar um com os outros. Ao lado das vias, vi vários prédios 

perfeitos com informações todas em néon. Li alguns que me chamaram bastante 

atenção. Pareciam ser fabricas de peças do corpo humano, onde retratarei alguns 

escritos tais como; instituto do coração, instituto do pulmão, instituto do cérebro, 

instituto do fígado e outras que referenciam o corpo humano. Em suas calçadas 

arvores estranha e folhas misturavam-se com as raízes e, muitas delas, tinham 

cabelos em forma jamais vista na terra. 

Eu caminhava vendo os pequenos detalhes que me chamava atenção, às 

pessoas que via estava quase sempre ocupada, quando subitamente vi embaixo de 

uma das arvores na raiz ele estava assentada. Parecia um cenário perfeito, tudo se 

encaixava como uma pedra de um quebra cabeça, ela estava lá e eu chegava ao seu 

encontro, cor rir cheguei perto dela, simultaneamente ela me reconhecendo levantou 

e me abraçou dizendo; “como você esta meu filho”? Eu já procurei teu avo e não 

encontrei. Teu primo Juarez também não encontrou. Ora! Juarez já se encontrava 

falecido a mais de dez anos e seu pai a mais de trinta anos. Em meios as nossas 

conversas, pude observar que a ela naquele momento foi dado entendimento e me 

reconheceu muito bem, como esta escrita em Isaias 65 – Fui buscando os que não 

perguntavam por mim; fui achando que me buscavam; e um povo que não se 

chamava pelo meu nome, eu disse: Eis me aqui, eis me aqui, eis me aqui. 

É claro! Com este versículo a Bíblia se refere os todos os seres fies que 

buscam conhecimento e sabedoria, e clamam pelo nome do senhor. Você pode me 

perguntar: existem outros mundos?! Sim! Podia estar escrito em Isaias 65 ver. 20: 

não haverá mais nem crianças para viverem poucos dias, nem velho que não cumpra 

os seus dias; porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só 

cem anos será amaldiçoado. E no ver. 17 estão escrito: os eis que criam novos céus e 

novas terras e não haverá lembranças das coisas passadas, porque jamais haverá 

memórias delas. 

Ai você pode me perguntar: as almas se casarão e terão filhos nessa nova 

terra?! Minha visão foi bem clara!As pessoas que estavam lá, todas tinham perdido a 

sabedoria porque elas eram terrenas, e no mesmo capítulo 65 ver. 23, de Isaías 



dizem: não trabalharão rebeldes, nem terão filhos para a calamidade, porque é a 

posteridade bendita do senhor e seus filhos estarão com ele. Significa que: se os 

filhos estarão com ele, são os filhos da vida terrena. 

Em frente minha tia pôde observar que ela procurava pelo seu filho e seu pai, 

mas mesmo se encontra-los demonstrava ter paz infinita, não via em seu rosto nem 

tristeza nem dor, ou qualquer tipo de sofrimento que fizesse transparecer naquele 

momento, até foi longe me convidando para ficar junto dela naquela cidade, no 

entanto eu sentia que não devia ficar ali; não naquele momento, e disse: não posso 

ficar. Só vim fazer uma visita para ver como estava. Com isso ela me abraçou e me 

deixou partir dizendo: “volte sempre aqui meu filho, você sempre será bem vindo, 

mesmo porque você é especial para eles, poucos do outro lado tem permissão como 

esta”.  

Sai em direção da escada, mas não encontrei, procurei por todos os lados, mas 

não via somente o céu estrelado cercava ao redor iluminando o lindo espaço sideral. 

Naquele momento me desesperei, lembrei da pessoa que estava comigo naquela 

cidade, como seu rosto era familiar, recordava, de pedidos que houvesse feito em 

oração e clamei: meu pai eu não pedi para ficar aqui, simplesmente queria ver a 

minha tia. Foi então que no meu lado direito aparecera à mesma pessoa e me disse: 

“Filho! Ergue teu braço direito e toca naquela estrela”. Ora! Pois à minha frente às 

estrelas do céu estavam tão distante que, eu achava impossível alcança-las. Mas ele 

insistiu, observava a estrela que mandara eu tocar como a estrela visivelmente 

conhecida como Dalva, com intenso brilho. Ergui meu braço e toquei na estrela, 

parecia que ela estava algum centímetro da minha cabeça, e, toquei. Naquele mesmo 

momento, percebi que era um botão chave para minha saída em um universo tão 

infinito que parecia tão distante. Após tocar subitamente abriu-se um grande portal 

sobre o céu, e aquela escada outra vez se materializava em minha direção. Subia a 

escada e como se fosse uma escada rolante atravessei o portal, já em cima do outro 

lado sem que eu tocasse no botão o portal se fechou. Olhei ao redor vi vários outros 

portais brilhantes como mármore em forma de grande mausoléu. Ao despertar pude 

então lembrar que existem vários mundos espirituais em formas de diferenciadas de 

vidas. Assim como as estrelas do céu brilham no espaço cada morada são galerias 

em formas de mundos criados por Deus, como uma espécie de nações regida pelo 

um só rei e suas primícias. 

Quase sempre as visões que tenho, são envolvidas de muitos mistérios, e que 

aos pouco se tornam um quebra cabeça e com um devido tempo as pedras se 

encaixam. Descobrir que no estado em que estamos à única coisa que morre e a 

matéria, que a, pois a morte todos recebe um novo corpo espiritual, onde e 

determinado por o ser chamado Deus, a sua nova morada. 

 

 

 

 

 



Visões de minha alma.  

 

Varias experiências quase mortes de pessoas que conseguirão voltar a vida 

após ter dado falência total e parcial de seus corpos, eles quase sempre contam a 

mesma historia. As visões são fatos reais que fazem o homem sair da carne ver 

cousas somente pelo espírito como descreve a bíblia sagrada. 

        Ezequiel 8.3. E estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da 

minha cabeça; e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém 

em visões de Deus, até à entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, 

onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes.  

 Mas não irei relatar de terceiros mesmo por que tenho a minha própria 

historia para contar. 

Em 1985 na véspera de natal, estava eu prestes a ir a um culto evangélico em 

uma igreja distante de minha casa aproximadamente 2 km, e eu ia a uma motocicleta 

e na época tinha duas filhas uma com seis anos e menor com quatro anos a pequena 

menina queria ir à garupa da motocicleta, mas sua mãe minha esposa me disse; “não 

leve a criança com você, pois ontem a noite tive um sonho que a menina caia da 

garupa da moto e morria”. Premonição ou uma profecia? Tire você mesmo suas 

próprias conclusões! Então resolvo não levar a criança neste dia, fui sozinho para 

igreja. No retorno já passava das vinte e uma horas e trinta minutos, a uns dois 

quarteirões próximos a minha casa em um cruzamento um automóvel modelo opala, 

avançou a preferencial com uma velocidade aproximadamente uns 80 km por hora 

me atropelou. 

Do meu ponto de visualização deu para ver só os faróis que ligado que 

chegava a minha direção e, em uma fração de segundos eu já me encontrava 

flutuando por cima daquele veiculo, como se estive se em gravidade zero. O tempo 

parecia quase ter parado, via tudo em câmera lenta, parecendo um sonho. Parecia 

que aquilo não estava acontecendo comigo! Via meu corpo aproximando do chão e 

sentia o impacto com a terra, mas parecia um colchão de espuma, sem dor cheguei a 

deslizar no asfalto, mas percebera que não era sonho e que eu tinha sido acidentado. 

Então lembrei que me encontrava entre a vida e a morte, mas eu não queria morrer, 

sentia meu corpo desfalecendo. 

         Daniel 4.10. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama: 

Eu estava assim olhando, e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande; 

Uma falência da carne e a mente inteiramente consciente. 

Acontece que; há um desespero da alma para não sucumbir, mas a carne 

falece indesejavelmente, ouvia vozes de pessoas que chegavam ao local, uma destas, 

meu nome, acho que alguém teria me reconhecido caído no chão. Subitamente, algo 

percebeu que dizia que eu poderia levantar e foi o que eu fiz, tentei sentar, naquele 

estado não sentia meu corpo, de repente parecia que alguém chegava até mim e, me 

jogava lentamente água morna em minha cabeça, achei que fosse alguém me 

socorrendo, mas não era, e sim o sangue que saía de parte de minha cabeça pelos 

meus ouvidos, crânio e nariz. 



Em todo esse cenário macabro, percebi que o líquido que antes eu pensava 

que era água, sentiu, como uma anestesia que me trazia um profundo sono, achou 

que estava sonhando outra vez. Daquele momento, não sentia mais medo da morte, 

só lembro que quando eu despertei do meu segundo sonho, eu estava, assistindo uma 

cirurgia em um hospital, mas não entendia o que estava acontecendo, então vi uma 

porta de vidro cujo pelo lado de fora dava para ver pelo vidro o rosto de muitas 

pessoas, e uma delas era a minha esposa. 

Mas, não compreendi ainda por que todos que estavam do lado de fora, 

estavam desesperados em choro, olhei para trás só então vi meu corpo deitado na 

UTI e os médicos estavam fazendo tudo muito rápido para tentar fazer com que eu 

voltasse a vida, mas outra vez sem entender eu me perguntei. Será que estou morto? 

Percebia que eu estava bem sem dor, sem ferimento no corpo, a roupa que eu estava 

sem uma sujeira. 

Então resolvi falar com as pessoas que estavam do outro lado daquele vidro 

dizendo que eu estava muito bem, que não se preocupasse comigo, mas inútil foi a 

minha conversa, eu conseguia ouvir a todos, mas eles não me ouviam. Foi então que, 

caminhei em direção de meu corpo que se encontrava entre os médicos e deitei sobre 

ele, vi que consegui atravessar o meu corpo, fechei os meus olhos e dizia dentro de 

mim mesmo “vou levantar”, tentava várias vezes tudo para provar para minha 

família que eu estava bem, mas inutilmente vi meus esforços. Lembrei de um 

versículo da palavra de Deus que diz: Se creres verá a glória de Deus e, mesmo que 

estejas morto, vivereis. 

Crendo nisso, com a força de meus pensamentos tentei entrar em minha 

própria carne desfalecida. Eu deitava outra vez, fechava os olhos e dizia dentro de 

mim “desta vez eu acordarei!”, e quando abri os olhos, tudo como era antes, nada 

havia acontecido, então percebi que só podia estar morto e não voltaria mais para 

aquele corpo, mas minha alma entristeceu, senti uma grande vontade de chorar, e 

disse: “Oh”! Meu Deus, faça com que eu para volte mostrar para minha família que 

eu estou bem, e, que eu possa cuidar do sustento das minhas filhas”. 

Nessa visão, eu via quatro médicos e duas enfermeiras, via também as 

ferramentas, via meu corpo na UTI, tudo o que eles faziam eu acompanhava com os 

meus olhos, parecia mais um filme de ficção.  

Quando eu clamei aquelas palavras, vi um dos quatro médicos de minha visão 

que pediu para a enfermeira, que me parecia familiar uma pinça com algodão 

banhado com éter e ela entregou em suas mãos, e aquele médico passou lentamente 

aquele líquido em meu nariz. Percebi que naquele momento, a luz daquele local se 

apagou, formando um blecaute, vi escuridão total. 

Tentei sair daquele corpo inutilmente, mas não consegui, sentia meu corpo 

sendo sacrificado vivo. “Dores intensas” eu tentava gritar mais a voz não saía, só 

dava para ouvir o gemido de minha alma, mais uma vez sentia lágrimas escorrer 

sobre o meu rosto, preso no meu próprio corpo, aí entendi que eu havia pedido para 

voltar. 

Depois de três meses de intenso tratamento médico, os mesmos me deram 



alta, vi que tinha perdido parte da minha memória, minha família me falou que no 

momento em que eu estava na UTI, havia apenas três médicos e não quatro como 

viam na visão os médicos que me assistiam falaram ao meu pai que eu sobrevivo por 

que no impacto de minha cabeça foi tão enteso ao ponto de abrir passagem do 

sangue pelos ouvidos, nariz e boca e o atendimento foi rápido. 

Sonho ou realidade só sabe que minha alma estava fora de minha carne, e 

pude contemplar esta impressionante visão. 

No decorrer do tempo após este acidente, eu tive outra saída de meu corpo, 

parecia que quase sempre que eu dormia, sentia que acordava desprendendo de meu 

corpo como se fosse uma visão. Via a mim mesmo e desesperado gritava para que 

alguém que estive se perto de mim me acorda-se, mas ninguém jamais neste estagio 

que estava me ouvia e claro não me acordava. E só despertava quando eu clamava a 

Deus.   

Há uma força misteriosa na palavra “Deus”. Então penso assim! Será que 

existe um pequeno espaço de tempo, que Deus permite ao homem entre a vida e a 

morte, para que ele se possa se arrepender? Comparando o homem a tecnologia, a 

informática e a mais comparável a 0,1% da capacidade humana, memória, 

processamentos de dados. Mesmo desligando bruscamente ele fica ativo a memória 

aproximadamente uns trinta segundos, com uma memória de um gigabits. Isso leva a 

crer que a consciência humana é muito superior a um bilhão de gigatons p/segundos, 

só dependendo de você acreditar a perfeição da obra de Deus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII – O que é o pecado? 

 

Muito já se escrevera sobre a palavra “PECADO” sempre a maioria das vezes 

com interesse particular ou metas doutrinaria para exortar fieis de determinadas 

igrejas. A maioria desses escritos quase sempre feitos por religiosos, de certo que a 

bíblia cita que foi criado a lei e quem não obedecessem, transgredia a lei, ou melhor, 

desobedecia a vontade de Deus e então pecava. 

         Eclesiastes 7.26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher 

cujo coração é redes e laços, e cujas mãos são ataduras; quem for bom diante de 

Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. 

          Isaías 53.10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar; quando 

a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os 

seus dias; e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. 

         Ezequiel 44.27. E, no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, 

para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo Pecado, diz o Senhor 

Deus. 

Muitos criam uma imagem que Deus é um ser muito Radical particularmente, 

discordar me parece mais sugestivo. Vamos comparar! Imaginem um homem que 

viveu quarenta anos em retidão sem pecado, mas sua morte foi duvidosa. Certo dia 

ele entra em uma locadora e é levado a olhar a capa de um filme pornô. Naquele 

instante surge uma vontade intima pela atriz da capa daquele filme. No mesmo 

instante daquela luxuria vontade, uma bala perdida acha sua cabeça, e ele cai morto 

em instante. 

E agora! Este homem será salvo? Após andar em retidão, e só ter pecando no 

ultimo dia. Seria injusto fazer um julgamento precipitado mesmo por que outro 

homem que viveu a maior parte de sua vida, em pecado. 

Vamos dar alguns exemplos; estuprando, matando, adulterando, roubando 

etc. Um dia a policia e ele em uma troca de tiros acerta sua veia femoral esse senhor 

antes de sua morte teve tempo para pedir remição pelos seus pecados e mais foi lhe 

dada a benção sacerdotal antes de sua morte. Será que este homem apesar de ter 

feito tanta maldade em vida será salvo? Eis a questão! 

Veja bem, existem dois tipos de pecado mortal.  

1) Blasfema contra o espírito de Deus. 

         Marcos 2.7. Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar Pecados, 

senão Deus? 

2) Morte por suicídio. 

         O primeiro trata-se do homem julgar a sabedoria de Deus, falar mal daquilo 

que não lhe é revelado, que ainda para ele não lhe diz respeito mesmo assim ele 

destrata como um inimigo qualquer, aquele que nunca lhes fez mal, ele o desrespeita 

com palavra vil.  

 O segundo estando bem claro em um dos dez mandamentos “não matarás”, 

como pode o homem matar a si próprio? Para este pecado estar reservado um local 

no inferno onde estão os covardes de si mesmos. Quanto a outros pecados ainda não 



são de morte. Porque caberá o Senhor julgar, e condenar ou absorver o acusado. 

Conforme esta escrito em I Coríntios 5;1-6. O apostolo Paulo cita com 

detalhe as regras a serem tomada para com o pecador que possuiu a mulher de seu 

próprio pai, e que foi apanhado em cima de sua madrasta, mesmo distante Paulo 

achou o caso uma infâmia, e usado pelo espírito santo de Deus, orientou seu pai e as 

testemunhas, dizendo o seguinte: “Entregue a satanás para destruição da carne”. 

Quando ele disse entregue à satanás! Deu o veredicto. Mate-o! E mas, na seqüência 

desta passagem bíblica diz: “Afim de que o espírito seja salvo no dia do senhor”.      

Em I Coríntios capitulo 15;44. Semeia corpo natural e ressuscita corpo 

espiritual. E no versículo 42, diz: Pois assim também e a ressurreição dos mortos; 

Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia na desonra, 

ressuscita em gloria. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. 

Se você observar as escrituras sagradas direitinho, de gênesis a apocalipse, 

você verá que quase todos os livros não descrevem Deus como um pai cruel e 

impiedoso, e sim pai amoroso que tem cuidado daqueles que o temem e o amam. 

Desta forma devemos não nos prender no transgredir da lei, e sim em 

observar e tentar cumprir o que nos foi outorgado por Deus, como sinal de respeito e 

obediência e amor pela sua palavra. 

No livro de Tiago. Capitulo. 1,21 diz: Portanto despojando-vos de toda a 

impureza e acumulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz 

implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. 

E no versículo 22 completa dizendo: Tornai-vos, pois praticante da palavra e 

não somente ouvinte, enganando-vos que voz mesma. 

Certo que disse que existem dois pecados mortais, o da Blasfema contra o 

espírito de Deus se em vida se arrepender será perdoado, assim como outros pecados 

poderão ser ou não perdoados por Deus no Juízo final. Antes do juízo as almas que 

aqui pecarem estão entregue a satanás. I Coríntios. 5,5. Estes estão aguardando o 

juízo final e se encontram a disposição de lúcifer no inferno. 

Já aqueles que permaneceram fiéis até a morte, digo amarão a Deus sobre 

todas as coisas deste mundo, amarão o próximo como a sim mesmo, seus corações 

cheio de amor para fazer o bem de todas as formas, creram foram batizados para que 

seus nomes fossem escrito no livro da vida. Esta escrita: As portas do inferno não 

prevalecerão contra elas. De certo estes serões salvos e não passarão pelo juízo do 

Senhor.  

Leiamos em I Cor. 1,6 : Aventura-se alguns de voz, tendo questão contra o 

outro a submeter-los a juízo perante os injustos e não perante os santos? 

Por tanto o senhor julgara todos os nossos bons feitos e maus feitos e tudo 

que fizer-mos nesta vida, da forma que Deus lhes concebeu. Como fala em I Cor. 

6,3-4. Diz: Sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as cousas 

desta vida? Entretanto, vos quando tendes de julgar negócios terrenos, constituís um 

tribunal daqueles que não tem nem aceitação na igreja. Assim o Senhor constituirá 

um juízo final, para julgar a todos e estão com duvida de sua salvação, ferida pelas 

transgressões do pecado.    



A Transcomunicação ou profecias.  

 

        A transcomunicação é uma metodologia muito usada pelos videntes, outros 

associam estas ações com mecanismo tecnológico, para ver ou para ouvi, o passado 

e o presente. De certo que muitos acreditam e outros não. Para você entender melhor 

vai a explicação dos variados termos que descobri sobre este tão antes desconhecido 

assunto. 

         Fazendo um calculo assimétrico com base no numero correspondente à zero 

usando pela quantidade negativa e o numero um com o mesmo valor negativo, 

torna-se possível garantir que a soma destes valores corresponde a um só resultado. 

Todavia se altera um desses valores tanto na base negativa ou positiva as variações 

mudam seus resultados, mesmo por que a QUANT não é a mesma. Desta formula 

podemos ver que se um é valor diferente de zero, como pode dar o mesmo resultado. 

Neste precipício físico não precisa ser nenhum matemático ou físico para ver que a 

física quântica é real. A possibilidade de ter variações de tempo no universo. Assim 

como um filme que correm para um determinado ponto de referencia e podendo 

voltar ao seu determinado ponto, frame a frame, ou melhor, 29,9 frames por 

segundo, abrindo com total precisão a escolha de um determinado tempo de parada. 

         Com base em cálculos matemáticos podemos concluir que: existe um universo 

paralelo ao nosso com a mesma intensidade evolutiva num espaço invisível ao 

nosso. O chamado por muitos videntes, mundo astral. Que para a teologia mundo 

espiritual. Lugar onde poucos com matéria terrena colocarão os pés. Embora com 

todo conhecimento cientifico, ainda esta muito longe da ciência contemporânea 

penetrar nesse mundo. No momento o pouco que se pode fazer é, ouvir e visualizar 

através de ondas captadas por equipamentos de radio e televisão. Você pode me 

perguntar! Como? Certa vez estava o microfone ligado em um estúdio de uma 

produtora de minha esposa e era forrada com total material de acústica, que impedia 

a entrada de sons ambiente esqueci por alguns minutos o computador gravando, 

quando entrei na sala de edição que era no segundo andar acima do estúdio, vi que 

as ondas de gravação estavam asilando com uma freqüência parecendo alguém 

falando. Depois de gravado ouvir e não entendi aquela mensagem. Invertera a trilha 

e foi então que eu entendi que se tratava de uma voz feminina pedindo socorro.  

           Foi uma transcomunicação? Sim! Mesmo porque existem varias maneiras 

deste rompimento transitório entre codificação da comunicação. 

           Muitos têm a sensação de sair do próprio corpo e ver em estado estático, ou 

melhor, em sono profundo. E no instante desta viagem astral ou espiritual como 

queira que sejam chamadas, as pessoas obtém poderes extraordinários, podendo 

flutuar, ate mesmo ver um acontecimento de um ano no futuro. Premonição ou 

profecia? A bíblia trata estas visões como profecias, para alerta e orientar do que 

poderá acontecer, com aqueles que crêem no poder da palavra de Deus. Podendo se 

cumprir para o bem ou alertar o homem para que ele possa se livrar a tempo do 

caminho do mal. 

           Poderá o homem mudar o futuro? Não! O futuro é o resultado do presente, 



suas decisões do presente lhe proporcionarão seu futuro. 

           O que acontece com a telepatia? E a permissão de Deus para que haja uma 

transmissão de comunicação entre almas. Nada mas que um dos dons espirituais 

permitido por Deus, onde uma pessoa pode ouvir a outra mesmo muito distante, 

casos como estes são raros, mas podemos observar que ainda hoje, alem de ver 

imagens, ouvem vozes, e muitos se deixam a ser usados como instrumentos de anjos 

desencarnados, criptografando mensagens do alem. 

          Como pode o homem receber mensagem de pessoas que antes estavam em 

matéria terrena? Veja bem! Você pode pensar que eu seja espírita, mas não sou. 

Escrevo-vos para mostrar o conhecimento da verdade, baseado na bíblia sagrada e 

em minhas experiências, e como teólogo que sou, procuro desvendar e trazer a luz 

do conhecimento o que Deus tem me mostrado. 

          Temos que ter sabedoria para discernir com quem estamos nos comunicando. 

Vejamos a historia de Saul que apareceu ao profeta vindo de baixo da terra, 

invocada pela mulher que passava por vidente. Mas o profeta usando de sabedoria 

perguntou: Por que vens da terra, se eras para vim dos altos? Porque estar escrito: se 

vens debaixo não eis da parte do senhor, e sim daquele que jaz no abismo. Com 

aquelas palavras o anjo que tentava enganar o profeta foi desmascarado e 

desapareceu, e aquela falsa vidente fora descoberta que trabalhava para o abismo. 

         Outras trancomunicações entre mortos são muito comentadas, mas a maioria 

das vezes e charlatanismo, a maioria são pessoas querendo se aproveitar da saudade 

e dor de ente-querido, não que eu ache isto impossível, pode sim, mas a permissão e 

dada somente aos vivos em espírito, não aos mortos de espírito. Mesmo porque a 

alma nunca morre, e a permissão e dada por Deus mediante seus pedidos e 

merecimentos. Se você tiver fé e tiver coragem para visitar os mundos dos anjos 

desencarnados ou mortos da carne como queira chamar, com certeza Deus lhe Dara 

tal oportunidade. Portanto os homens mortos são impossíveis visitarem a terra, mas 

voltarão a terra ainda àqueles que estão sobre a sombra do senhor. Digo irão 

renascer mais uma vez aqueles que merecerem uma segunda chance. Oséias. 

Capitulo 14,7 diz: Os que se assentam de novo a sua sombra voltarão; serão 

vivificados como cereal.  

         Claro! Nascerão outra vez e serão criança outra vez, como a semente que se 

planta, crescerão e terão nova vida, e não se lembrarão das vidas passadas.  

          Tenho certeza que você gostaria de perguntar. E essa Transcomunicação com 

o mundo espiritual, com quem é que nos comunicamos? Vou responder, esses sons, 

imagens que vemos e ouvimos e gravamos, são do mundo paralelo ao nosso com 

uma repetição perfeita de nossos atos passados, presente e parte do futuro. Uma 

condição da matéria, alma e espírito. Cada corpo vive em mundos paralelos. Igual a 

um cabo de alumínio com energia. Você vê o material e não vê a eletricidade, mas 

ela esta lá. Outrora neste mundo vivem transpondo os anjos caídos ainda não 

nascidos da carne, que viajam a terra preparando ciladas para selar seu futuro. E 

muitas das vezes quando você dorme seu espírito sai de seu corpo e tem contatos 

com eles ou com outros espíritos de pessoas que estão também em profundo sono. 



           A partir de agora vou relatar uma experiência vivida por mim em uma 

transcomunicação. Dormia em minha cama, quando fui despertado por dois jovens 

de aparência muito simpática, eles vertiam trajes próprios. Eu tentei levantar da 

cama, um pouco assustado, pensando talvez que fosse um assalto. Parecia muito 

real. Via o meu quarto, minha cama. Pude observar meu corpo dormindo sobre a 

cama. E desesperado tentei acordar, mas, não sabia como. Sentado na cama recuei 

temeroso quando ouvir da boca de um deles estas palavras: “Que vês”? Já um pouco 

tranqüilo; Respondi: “Vejo um livro nas tuas mãos com muitas palavras”. E ele 

retornou a palavra dizendo: “Muito bem”! “Escreve teu livro estas palavras que vês, 

pois elas todas tem grande significados, e todas tem poder de execução”. E 

perguntei: “Como e de que forma é esse tal poder”? Então me responderam: “Todas 

as palavras tem uma forma de ser lida, mas se leres ao contrario se revelara o 

mistério do querer”.  

         O que pude compreender era que se eu quisesse usar o poder daquelas 

palavras, poderia interferi na força da matéria, tal como ar, terra, fogo e água. E mas, 

do modo quando se ensina uma criança a formar palavras dando passos nos 

ensinamentos da leitura, assim me dediquei a aprender aquelas palavras que para 

mim eram novas. Disseram-me: “Imagine que você queira que o fogo acenda em um 

determinado local”. “Você visualiza o local desejado”. E disse: “Escreve estas 

palavras de teu pensamento qual seja teu desejo, de maneira que fique claro, para 

que não haja duvida de teu querer”. Eu fazia tudo que eles me ordenavam. E 

continuaram dizendo: “Agora que escreveste as palavras de teu pensamento, invertes 

estas palavras e pronuncia em teu pensamento de maneira ao contrario no Maximo 

ate sete vezes, assim veras todas as coisas que para ti se tornavam impossíveis, agora 

já não são mais”. 

          Como primeiro teste desta visão, fiz pegar fogo sobre um papel que estava 

próximo a minha cama, temeroso pelo que acontecera, tinha medo ate de pensa em 

algo pior e pagar pela minha conseqüência impensada, e dando margens para 

infinitas palavras a serem criadas, aprendera que as letras não têm poder e sim a 

palavra pronunciada. 

          Nesta mesma visão tive a coragem de perguntar, se foram eles quem ensinara 

as mesmas coisas ao padre Cipriano, e eles responderam que sim, mas ele usou o 

poder para beneficio próprio e para o mal, por que com este conhecimento a carne 

pode se fortalecer usando o poder e o conhecimento dos anjos. 

          E a opção de escolha que quase sempre têm um preço, uma vez começada 

nunca terá fim, por que no mundo espiritual, não existe espaço de tempo, mas o 

mundo da matéria se renova para evolução e reabastecimento de novas energias no 

universo. 

         Certas trancomunicações, são mais declarada por pessoas, quase sempre 

através dos sonhos, por que são espirituais. 

          No entanto há uma comunicação direta com o natural e o espiritual conforme 

o apostolo Paulo escreve aos Coríntios Capitulo. 2, 14, que diz: “Ora, o homem 

natural não aceita as cousas do espírito de Deus, por que lhe é loucura; e não podem 



entender-las por que elas discernem espiritualmente”. 

          Você observa que o apostolo Paulo, fala claramente quer o homem não 

compreende as cousas espirituais e, muita das vezes critica na total cegueira da 

sabedoria. Mas o homem espiritual e diferente, sempre julga todas as cousas, sendo 

assim ele mesmo não é julgado por neguem, é o que cita no livro de Coríntios 

Capitulo. 2,15: “Por que desvendando-nos o mistério da sua vontade segundo o seu 

beneplácito”. Efésios; capitulo. 1,8. 

           Muitas visões foram me dada, que compete a Senhor meu Deus me julgar se 

estou faltando com a verdade. E peso as vossas orações para que o senhor continue 

me usando como instrumento no discernimento das sagradas escrituras e nas visões 

a mim concedida. 

         Certa vez o Senhor me levou em espírito a uma altura de mil metros em cima 

de minha casa, nesta época eu morava no bairro Jardim Marco Zero, bem próximo à 

linha imaginaria do equador em Macapá, AP. Brasil. Parecia que eu estava sentado 

em uma cadeira de escritório e no meu lado um jovem Senhor com roupas brancas, 

que me levou até a rodovia JK e lá daquele ponto onde eu estava, podia ver bem 

claro o que se passava em baixo, olhei para a direção de onde o sol se põe que 

naquela visão parecia mais um crepúsculo, que daquele ponto vai voando em 

direção da cidade que atravessavam por cima do rio amazonas homens com roupas 

pretas todas em farrapos parecendo apodrecidos, que ao longe mais pareciam nuvens 

negras de tantos que erram. E eles chegavam rápidos. Perguntei ao meu guia que se 

assentava ao meu lado, de que se tratavam aqueles que estavam chegando à minha 

cidade. E me respondeu que: “O senhor Deus tinha autorizado a satanás a liberar 

estes durante três meses, para que eles possam levar os seus, durante este período de 

tempo”. E me disse mais: “Avisa os teus para que a partir desta data em diante, não 

saiam de suas casas a partir das zero hora, se porventura tiverem quer sair que antes 

peçam a proteção do Senhor que fez os céus e a terra, por que haverá uma grande 

colheita”. 

         Comparei esta visão ao livro de apocalipse Cap. 16. Que diz: “Ouvir vinda do 

santuário uma grande voz dizendo aos sete anjos; ide e derramei as sete taças da 

cólera de Deus”. E mas nesta comunicação visionaria você observa que o anjo que 

estava ao meu lado falou bem claro, Deus ainda hoje das ordens a satanás e ele 

obedece. 

        Vi claramente os demônios com vestes negras apodrecidas que voavam em 

direção a rodovia JK e na direção dos bairros de Macapá. Eles desciam em direção 

dos carros na rodovia, entravam nos motoristas, e no instante os carros eram 

desgovernados. Enquanto isso outros demônios iam por trás e faziam carros 

capotarem. 

         Os que sobreviviam ficavam feridos sem saber o que tinha acontecido. Via 

vários corpos mutilado, eles saiam destes corpos já desfalecidos e entravam em 

outros, em suas testas tinham um escrito que eu não entendia, porque não eram letras 

deste mundo. 

         Vi outros demônios que entravam em pessoas que tomavam bebidas alcoólicas 



em grandes festas, em aqueles que tomavam drogas para se prostituir. No momento 

faziam intrigas entre sim e matavam-se uns aos outros, de forma que os 

sobreviventes após eles saíssem de seus corpos eram presos sem se lembrar o que 

tinha acontecido.  

          Essa visão do mundo espiritual a qual eu me encontrava, não é fantasia de 

minha cabeça, porem foi mais um cumprimento da palavra de Deus. E cabe o senhor 

julgar o que me foi revelado. Pois não temo o que escrevo, como profeta do Senhor 

eu mesmo não saia de casa no horário determinado por Deus. Lembro-me que 

precisei chegar um pouco passando das, zero hora, mas clamei proteção de Deus 

nesse dia.  

         Tudo isso leva a crer no cumprimento da palavra de Deus, escrito em 

Apocalipse 20,8. Que diz: “E sairá a seduzir as nações que há nos quatros cantos da 

terra, GOGUE e MANGOGUE, a fim de reuni-lo para pelejar”.  

          Lembro-me que voltei a perguntar ao anjo que estava me mostrando. Por que 

precisamente eles ficariam na maioria da zero hora às seis da manhã? Então ele 

respondeu: “Estes tipos de demônios vivem em trevas, e se eles forem iluminados 

pela luz, certamente morrerão”. O que me fez entender o que estar escrito em 

Apocalipse 20,9. Que fala assim: “Que eles mancharam pela superfície da terra e, 

citaram o acampamento dos santos e a cidade querida; e o fogo do céu os 

consumiu”. 

         Todas as referencias bíblicas citadas, quase sempre retrata de visões 

espirituais, e a fusão do mundo real com o mundo das almas, e sempre a pessoas 

permitidas por Deus para essa viagem extraordinária, fazendo quase sempre esta 

transcomunicação entre os dois mundos. 

          A possibilidade você tem por tratarmos de anjos quase perfeito com o poder 

da evolução, e que faz a diferença entre todos os filhos de Deus. Temos matéria, 

alma e espírito. Quanto que os outros não evoluem por que são o que são a ainda se 

conhecermos muito bem poderiam ate mesmo derrotar-los, por temos o privilegio 

dos poderes dado em nome do filho de Deus Jesus. 

          Talvez você aprove certas teses deste livro e outras não. Se você acha que é 

heresia de minha parte achar que somos anjos. Como você explica o que esta escrita 

em Apocalipse 21,17. Que diz: “Mediu também sua muralha, cento e quarenta 

côvados, medida de homem, isto é, de Anjo”. 

         No poder da palavra você faz maravilhas, pode ate mesmo hipnotizar qualquer 

ser que entenda a sua linguagem, um tipo de comunicação avançada que a traves de 

comando de voz você se torna mestre e podendo fazer as pessoas robótica na 

obediência. Ficção ou realidade? Claramente hoje podemos ver que isso e possível 

tudo porque a alma do hipnotizador entrou no mundo espiritual e dominou a alma do 

hipnotizado fazendo o escravo ver, ouvir, sentir, falar tudo aquilo que ele quer. Isso 

acontece por que o mundo paralelo não há tempo em contagem regressiva, não se 

pode medir o passado, presente e futuro como se faz no mundo material, com uma 

Constancia vida espiritual infinita. 

          Assim como e possível um ser vivo tem esse poder da hipnotiza através da 



palavra outros seres desenvolveram através do pensamento. Digo seres por que me 

refiro aos anjos não evoluídos, a certos homens maus ou mesmo as serpentes que 

para pegar suas presas algumas espécies usa o poder silencioso da hipnose. 

         Quando a pessoa estiver robótica ou como queira chamar, possuído (a). Fica 

inteiramente vulnerável ao persuado, mas isso só acontece quando a alma do 

individuo estar desprotegida ou ele permite tal uso. 

          Como possuir proteção? Oração diariamente ao Deus criador do universo. 

          Parece tudo muito complexo, mas o nosso mundo não existe mistério, basta 

você buscar do alto a sabedoria, para entender que tudo é possível ao que crê, e só 

assim de forma transparente o que antes era obscuro, clareará e veras que tudo estar 

a sua frente para ser descoberto no estado da transcomunicação.  

              

          

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X - Escatologia Milenar 

 

Conforme a visão de João em Patimos, muitas das revelações escritas no livro 

de Apocalipse, já fora cumprida. Por exemplo, Capitulo 7,9. Refere-se à visão dos 

glorificados. Esta visão faz menção à entrada de Jesus montado no jumento em 

Jerusalém, quando é recebido com folhas de palmeiras. Que diz: “Depois destas 

cousas vi, e eis que grande multidão que neguem podia enumerar, de todas as 

nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do cordeiro, com vestiduras 

brancas com palmas nas mãos”. 

Mais a baixo no versículo 14. Diz assim: “Respondi-lhe: Meu Senhor, tu 

sabes; ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas 

vestiduras, e alvejaram no sangue do cordeiro”. 

Veremos que a referencia toda do Capitulo 7,9 a 17. Fala a respeito de Jesus 

quando ele decidiu assumir seu ministério. Daí por diante a uma seqüência de fatos 

reais e espirituais, da visão de João ultrapassando mundos paralelos, fatos estes 

fazendo todos do que tinha acontecido no mundo material e o que estava 

acontecendo no espiritual e o mundo carnal, fato este, todos fazendo referencia o 

que estava acontecendo ou iria acontecer nos dias que se passavam. Uma das teses 

bíblicas que se refere ao Capitulo 11 do Apocalipse. Versículo. 03-14. Esta bem 

clara! É a visão das duas testemunhas mártires quando Jesus foi crucificado e 

quando ele veio a perder o fôlego da vida terrena, certamente ele foi ter com o pai 

nesse período de três dias que ficou morto (carne) e, foi levando com ele os dois 

ladrões para testemunharem, o que havia acontecido que faço questão de descrever 

toda a frase do Cap. 11 Versículo. A 14-dias darei as minhas duas testemunhas que 

profetizem por mil duzentos e sessenta dias vestidos de pano de saco. 

São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do 

Senhor da Terra. 

Se alguém pretender causa-lhe  danos, sai fogo das suas bocas e devorará o 

inimigo; sim, se alguém pretender causa-lhe danos, certamente deve morrer. 

Você viu que citei Apocalipse. 11-3 a 5, um sinal que as duas testemunhas 

estavam totalmente protegidas por Deus e no Versículo. 6 em diante fala assim, 

“elas tem autoridades para fechar o céu, para que não chova nos dias em que  

profetizarem”. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-la em sangue 

bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelo, tantas vezes quanto quiserem. 

Neste Versículo você vê que estas testemunhas foram dadas regalias, poderes 

extraordinários sobre a face da terra e no Versículo 7 segue: Quando tiverem, então, 

concluído o testemunho que deve dar, a besta surge do abismo, pelejará contra ela e 

vencerá e matará, você observa mais uma vez que elas perderam a imunidade após 

dar os seus testemunhos a favor de Jesus Cristo. E, você vai ver ainda no Versículo 8 

que fala que, seus cadáveres ficaram estirados na praça da grande cidade que, 

espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi 

crucificado e diz mais no Versículo 9 do mesmo Cap. então muitos dentre os povos, 

as tribos, as línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas, por 



três dias e meio, e não permitem que estes cadáveres sejam sepultados. 

Você sabe que naquela época os condenados eram crucificados, eram 

entregues aos abutres e não foi diferente com os dois ladrões que eram as duas 

testemunhas de um homem sem pecado chamado Jesus cristo. 

Leiamos para baixo no Cap. 11.11 mais depois de três dias e meio, um 

espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram diante 

dos seus pés, e aqueles que viram sobre veio o grande medo; e as duas testemunhas 

ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu na 

nuvem e a seus inimigos contemplaram. 

Visto no Versículo 12 e no Versículo 13 fecha: naquela hora ouve grande 

terremoto e ruiu a décima parte da cidade, e morreram nesse terremoto sete mil 

pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizada, e deram glória a 

Deus do Céu. 

Você analisou muito bem estes Versículos da visão de João, tudo isso 

teologicamente falando já aconteceu, João contemplou o que na hora da 

crucificação. Outra visão escatológica da bíblia do Apocalipse refere-se ao 

nascimento de Jesus que esta escrito em Cap. 12,1,6, que se refere a mãe de Jesus a 

fuga para o Eito, a mote dos inocentes, e a proteção de Deus por causa que Satanás 

sabia que ele viria para libertar seus irmãos. Então assim como estes trechos do 

Apocalipse muitos trechos já foram cumpridos e posso provar, sobre a queda dos 

anjos, também prescrita na visão de João, muito antes da criação da terra como vê 

em Apocalipse 12,7 a 11 que diz o seguinte: Ouvir pelejar no céu. Miguel e seus 

anjos pelejaram contra os dragões. Também pelejaram os dragões e seus anjos; 

Todavia, não prevaleceram; nem mais se achou no céu o lugar deles. 

 E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo e 

satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para terra, e, com ele, os seus 

anjos. 

Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o 

reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois expulso o acusador de nossos 

irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você observa 

claramente nesse Versículo 10, porque me refiro que somos todos nos os anjos 

caídos e mais somos todos irmãos. 

E como descreve no Versículo 11 fechando complemento dessa profecia. Que 

Jesus veio com uma finalidade, resgatar seus irmãos determinados por Deus, 

Apocalipse 12.11 eles, pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa 

do testemunho que deram, e, mesmo em fase de morte não amaram a própria vida 

essa profecia já foi cumprida. 

Como podemos ver mais uma vez há uma fusão na visão de João igual a um 

sonho que precisa de interpretação, outra questão já cumprida no Apocalipse, foi 

quando Maria surgiu para o deserto para proteger Jesus. 

Compare comigo, leia Apocalipse 12 :13.14 diz assim:? O dragão persegue a 

mulher. 

Quando, pois, o dragão se viu atirado para terra, perseguiu a mulher que dera 



luz ao filho. 

E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o 

deserto, ao seu lugar, ai onde é sustentada durante um tempo, tempos, e metade de 

um tempo, fora da vista da serpente. Se você for observando direitinho esse 

Versículo da pra crer que a visão refere-se a fuga de Maria para o deserto. 

De todos os livros o Apocalipse da Bíblia Sagrada é cheio de mistérios, mas 

para quem tem o espírito da sabedoria de Deus, sempre terá respostas para o 

mistério do Capitulo. 1,22. 

Uma das capacidades de João foi descrever o que viu em suas visões dadas 

por Deus para os dias próximos que aconteceram e os dias futuros da era milenar. 

Jesus mostrou a ele toda a referencia da igreja primitiva e atual. Muitos estudiosos 

das escrituras sagradas ainda não acreditam que o Apocalipse já esta acontecendo ou 

já aconteceu, tendo como referencia o conselho celibato feito pela igreja primitiva 

de Jesus Cristo cujo foi denominada a catalogar os feitos da fé cristã para difundir a 

fé pelo mundo hoje chamada igreja católica, outra ainda criticada por muitos 

seguidores do luteranismo, mas, no entanto a igreja católica do passado teve suas 

falhas, mais nunca deixou de ser amada pelo Deus vivo, mesmo pela fraqueza de 

muitos fies, mas também pelo fortalecimento cristão na rocha inabalável que é o 

Senhor. Entretanto, o próprio Jesus mostra na visão de João em pátimos varias 

referencias sacerdotais a respeito dos bispos e dos papas. No Cap. 14.01 do 

apocalipse dizem o seguinte: olhei e és que o cordeiro em pé sobre o monte de Sião. 

Todos nos sabemos que quando a bíblia se refere ao cordeiro, significa que é Jesus 

e, ele estava diante dos papas e sacerdotes, como veremos na continuação desse 

mesmo versículo e com eles cento e quarenta e quatro mil tendo frontes escrito o seu 

nome e o nome de sue pai. Veja bem, quando João escreve essa referencia que ele 

via cento e quarenta e quatro mil homens na fronte escrita seu nome e de seu pai, 

está bem claro, que verdadeiramente era o encontro entre aqueles que foram fiéis até 

a morte trazendo em sua testa um símbolo de cuida-dor de uma grande família que 

em latim deriva a palavra papa, que em outros idiomas significa pai, Apocalipse 

14,1. 

Se você lê do Capitulo. 14.2, você vai ver que esta escrita que, João ouviu 

sons, que vinha do céu, como voz de muitas águas e como sons de trovão e sons de 

harpas quando tocam. 

A meu ver este versículo está bem claro, que havia um regozijo de Deus em 

satisfação, a que estes homens o representaram bem na terra e como recepção foram 

bem acolhidos. E mais, em apocalipse 14.3, dizem que entoavam novo cântico 

diante do trono, e que existia quatro seres viventes à frente além dos anciãos que 

descreve no Versículo 3. 

Se você verificar notará, existem dois anciãos que o Senhor escondeu os seus 

corpos, a meu ver mesmo com tantas falhas da terra eles tiveram privilegio para 

estarem na presença de Deus e do cordeiro que são, Mexes. Que desapareceu nos 

montes e Elias que desapareceu  em uma carruagem de fogo. 

Teologicamente falando, estes dois anciãos, poderiam estar presente juntos a 



mais quatro seres viventes “fogo, ar, água e terra”, Apocalipse 14.7 a 

representatividade da vida e neste mesmo Versículo,  diz que ninguém pode 

compreender o cântico, se não os cento e quarenta e quatro mil homens que foram 

comprados da terra (sangue do cordeiro), então ao meu ver estes homens são os 

bispos, sacerdotes e papas, porque dou como referencia na palavra e Deus, em 

Apocalipse 14.4 que diz : são estes os que não se macularam com mulheres, porque 

são castros. São eles s seguidores do cordeiro por onde quer que vá. São os que 

foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro. 

Então você pode observar claramente que esse Versículo mostra com 

autenticidade a veemência da fé da igreja primitiva e a coroação daqueles que 

permanecem na fé até seus últimos dias, servindo ao Senhor como uma 

representatividade de pai, resistiram a tentação da carne e, carregaram sobre seus 

ombros a fé e responsabilidade, fazendo com que o sangue do cordeiro trouxessem 

até os dias de hoje a expiação de nossos pecados, através de Jesus Cristo, como 

descreve Apocalipse 14.5 e não se achou mentira em sua boca; não tem mácula. Se 

você tiver outra tese para esse argumento, com referencia bíblica, com certeza a sua 

ideologia será respeitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI - Morada dos Salvos e Infiéis 
 

 João também teve o privilegio de contemplar a morada dos santos em 

Apocalipse 21.1 a 4, refere-se a novo céu e nova terra, quase que referido com a 

referencia do profeta Isaías, e fala bem claro que, lá não haverá morte nem dor 

porque as primeiras cousas passaram e em Apocalipse 21.7 diz que o vencedor 

herdará todas essas cousas. E diz mais e eu lhe serei Deus e ele me será filho, 

esclarece que no Versículo 8 do mesmo Cap.“porém os covardes, os incrédulos, os 

feiticeiro, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago 

de fogo que arde com enxofre, mais caberá a segunda morte. 

 E para os salvos ele mostra no livro de Apocalipse 22.1-5, diz o seguinte: 

então mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus 

e do cordeiro, no meio de sua pra de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, 

que produz doze frutos, dando seu fruto d mês a mês e as folhas da árvore são para a 

cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus 

e do cordeiro e seus servos servirão, contemplarão a sua face nas suas frontes está o 

nome dele, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia e de luz 

do sol, porque o brilhará sobre ele, e renovam pelos séculos dos séculos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII-O Inferno 
 

 Muitos escritos relatam sobre o inferno, escritores diversos fazem uma real 

situação cósmica em pequena escala desta referencia, mas de todos os livros 

literários que mais se aproxima da real situação conforme a Bíblia Sagrada é a 

Divina Comédia de Dante Alighieri que retrata o inferno. A meu ver, a primeira 

parte que ele chama de degraus ele sobrepõe círculos. E porque não? Se Deus criou 

todas as formas circulares ou em forma de esfera. Podemos dar exemplos o sol, a 

terra, a lua e o universo como grande círculo. Então cita bem claro, a “Divina 

Comédia” os círculos do inferno pra muitos teólogos e pastores não existe ninguém 

neste lugar. Então porque Deus faria um lugar e não inauguraria? Você construiria 

um local para ser considerado um elefante branco. Claro! Veja bem, acho que não, 

mesmo porque o lago de fogo prescrita em Apocalipse ficará para o Diabo e seus 

anjos no juízo final. A meu ver o diabo ainda não está no lago de fogo, e sim 

fazendo, justo juízo com aqueles que desobedeceram à Deus e ainda irão ter a 

segunda chance de vida eterna.  

Judas 1,6 E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a 

sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo 

daquele grande dia; 

Leiamos Provérbios 15.11, o além e o abismo estão descobertos perante o 

Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Entendeu-se que tudo que 

Deus criou esta sobre sua administração e o abismo nada mais é a descida para o 

encontro da vida eterna. 

  No livro de Dante diz que as almas que por lá chegam são apresentadas ao 

anjo de nome Minós, este anjo, que tem o chicote em suas mãos abrirá o livro e 

determinará qual o local que a alma deverá ficar. A Bíblia nunca se referiu a esse tal 

anjo, mas descreve sobre (Belial) que em hebraico significa o “transgressor”. Será 

esse o anjo Minós descrito pela visão de Dante? Em provérbios 19 Versículo 26 esta 

escrita; O que maltrata o seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é que 

envergonha e desonra, o mesmo Capitulo. Versículo 28-29, fecha a testemunha de 

Belial escarnece da justiça e a boca dos perversos devora a iniqüidade e os que 

maltratam seu pai preparados estão os juízos para os escarnecedores e açoite para as 

costas dos insensatos. Significa que a testemunha de nome Belial, talvez seja o juiz 

Minós descrito por Dante. Dante não esclareceu bem para que sirva o chicote que 

via em mãos deste anjo, mas como podemos observar nesses versículos 26, 28,29 do 

Capitulo. 19 de provérbios esclarecem que no primeiro círculo esta testemunha 

chamada de Belial acoitará as costas das que maltratam seus pais, ainda 

continuando, no primeiro círculo da visão de Dante, podemos observar que ele se 

refere ao local onde as almas viveriam em total escuridão sem luz e longe da visão 

de Deus, também desta forma, ele não descreve no livro quem são as almas que 

ficariam neste devido local, mas observando em provérbios 20.20 está bem claro, “a 

quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe apagar-se-lhe-á a lâmpada na mais densas 

trevas”, você pode observar que todos os filhos que amaldiçoarem seus pais, Deus 



tirará a luz de sua vida, e como prescreve o livro de Dante, o seu castigo é a 

eternidade sem luz de Deus, isso antecipa de uma herança no fim não será 

abençoado, provérbios 20,21. 

 Assim como Dante descreveu o inferno como um lugar de punição ou um 

lugar de tormento, o livro de provérbios escrito partes deste livro por Salomão, e a 

maioria deles de experiência popular, depois recolhida, burilada e editada por sábios 

ou escribas profissionais desde Salomão (950 a.c) até dois séculos depois do exílio 

(450 a.c), foram atribuídos ao rei Salomão Por causa de sua fama de sábio (I Reis 

3,5). Com este grande conteúdo este livro bíblico traz a verdade e a preocupação 

com os seres viventes para que após a morte da carne passem pelo vale da morte e 

siga ao caminho da prosperidade. 

  Assim a visão de Dante Alighieri segue de tempo em tempo. Quando ele fala 

do círculo dos Assírios, que quer dizer: o círculo da traição do adultério ele volta a 

citar no juiz Minós que a Bíblia se refere ao homem de Belial, provérbio 6.12, que 

diz é o que anda com a perversidade na boca, ele acena com os olhos e arranha com 

os pés e faz sinal com os dedos provérbios 6.13 e no Versículo  14 continua falando 

sobre este homem de Belial, no seu coração há perversidade; todo o tempo maquina 

o mal, anda semeando contendas. 

 E o próprio livro de provérbios avisa no Cap. 6 Versículo 24 que os homens 

devem se guardar da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia e no Versículo 25.6, 

este bem claro, não cobice no teu coração a sua formosura, nem te deixe prender 

com suas olhadelas. No Versículo 26.6, diz: mas por uma prostituta o máximo que 

se paga é um pedaço de pão, mas a adultera anda a caça de vida preciosa. E mais o 

que se refere o Dante no círculo dos assírios, quando você se aproxima e deixa se 

levar por uma mulher casada (adultera) entrega a sua alma ao inferno como esta 

escrita em provérbio, 9.13, a loucura é mulher apaixonada é ignorante em não sabe 

coisa alguma e no Cap. 9.18 fecha que na visão de Dante refere ao círculo dos 

assírios do segundo círculo. (ele, porém não sabe que ali estão os mortos que os seus 

convidados estão nas profundezas do inferno). Então partes da visão de Dante 

estabelecida no livro a Divina Comédia, trouxe ao homem um pouco de verdade 

pós-morte. E a morte da alma oitenta por cento vem das palavras do homem 

provérbios 18.7, que diz: a boca do insensato é a própria destruição e os seus lábios 

um laço para sua alma. 

 Assim no livro de Dante, segue Dante e o anjo que lhe mostrava outro 

círculo, que é dos irados, ele via lúcifer mergulhado no rio e as margens do rio que 

ele chamava estique homens lutando com seus inimigos o tempo todo. Em outro 

círculo abaixo deste, via os pecadores que roubaram seus próximos na terra que 

tinha seus corpos roubados por serpentes de todos os tamanhos a penitencia era tão 

aterrorizadora que eles gritavam e tentavam fugir, mas não conseguiam se livrar dos 

répteis e a eternidade não consumiam seus corpos totalmente. 

 E no círculo oito, via os assassinos gritando para toda eternidade 

mergulhados em rio de sangue, sangue este que das almas que eles ajudaram a 

derramar na terra, você observa que os círculos da visão de Dante Alighieri eram 



relatos quase que confidencias. Vê também em um dos círculos logo acima existiam 

pessoas que acordavam depois da morte em um lugar de chamas e pedras de fogo 

caía quase sempre em seus corpos, formando assim que, um inferno que Dante virá 

tinha divisões para determinados pecados como ele descreve que assim como 

existem condenados presos e vigiados que se caracterizando pessoas perigosas e, 

colocando tais condenados em castelos de segurança máxima nas profundezas do 

inferno. Então porque Deus criou o inferno? Vejamos em Apocalipse 6.8 e olhei, e 

ex que um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo chamada morte: e o seu cavaleiro 

chamado morte; e o inferno estava seguindo, e foi lhes dada autoridade sobre a 

quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade e por meios da 

fera da terra, você observa que até então não havia necessidade do inferno porquanto 

não havia morte, então Deus criou para os homens foi lhe dado autoridade vida a 

mortandade, até então como verificamos no Capitulo. 6.4, que fala sobre o segundo 

selo que o cordeiro o abriu, o cavalo vermelho e seu cavaleiro foi dado o poder para 

tirar a paz da terra e para que os homens se matassem uma aos outros, o livre arbítrio 

que o homem tem do pecado da vida e da morte 

Apocalipse 6. 4,5,6,7. 

 Dante descreve em seu livro o último círculo, onde o homem que traiu sua 

nação e os vingativos tem o privilegio da maldade contra seus inimigos e, aqueles 

que traíram a própria família a sua sentença é ficar com o corpo mergulhado em uma 

grande laje de gelo, ficando para fora somente sua cabeça. Dante Alighieri explica 

mais em seu livro que, viu lúcifer com os olhos mergulhados em lágrimas, fazendo 

com que a cada gota enchesse aquela grande laje de água congelada e suas asas 

batiam consecutivamente fazendo com que não desmanchasse o gelo que lá existia. 

Na visão de Dante os pecadores terrenos estão pagando com punições severas seus 

pecados na terra cometidos. E vemos que, na visão de João escrito no livro 

Apocalipse as almas que aqui morreram pelas mãos dos assassinos clamavam ao 

Senhor pedindo justiça. Apocalipse 6.10 que diz, até quando, ó soberano Senhor, 

santo verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a 

terra? E no Versículo 11 o Senhor acalma os desesperados que clamam por justiça 

que diz: então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca eles disseram que 

repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completassem o numero 

dos seus conservo e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. 

 Será que o Senhor sabe quantos ainda irão morrer, pela espada, pela faca, 

pelo fogo ou por qualquer arma direto da mão do homem? Certamente sim, porque 

em Provérbios 15.11, está escrito o além e o abismo estão descobertos perante o 

senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens! Então você pode ver que 

Deus conhece muito bem cada um dos seus filhos. Com este Versículo Eu fecho este 

capitulo deste livro e digo o que tudo fizeres prestarás conta diante de Deus. 

  

  

 

 



XIII-A Verdadeira Igreja 
 

 Muitas igrejas estão agindo de forma anti-bíblica, assumindo papel de 

templos pagãos não agindo conforme a palavra de Deus. Por ex.: Igrejas que pregam 

a prosperidade terrena. 

a) São todas as igrejas que dizem aos seus fiéis que terão muitos bens na terra e 

prosperarão com grandes riquezas, outrora terão que trazer seus pequenos 

bens em troca deste grande favor; estão estas agindo conforme a carne, 

conforme escrito em Mateus Cap. 6 Versículo 19, 20, 21, que diz: “não 

acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem 

corroem, e onde ladrões escavam e roubam; mas ajustai para vós outros 

tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde ladrões não 

escavam nem roubam”; 

Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. 

Vejamos, se a própria Bíblia diz que não podemos juntar tesouro na terra, 

então porque os homens vivem nas igrejas buscando tal prosperidade? 

Resposta, por causa do enganador! Você pergunta-me: quem seja ele? e 

responderei que é o mesmo que tentou Jesus, Lucas Cap. 4, Versículos 5,6 e 7. 

E elevando-o mostraram-lhe num momento todos os reinos do mundo. 

Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória destes reinos, porque 

ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se postado me adorais, toda 

será tua. 

Veja bem, está claro que riqueza deste mundo terreno está nas mãos de lúcifer 

e entregue a ele. E porque então cobiçar o que é de lúcifer? Leia em Romanos 

Capitulo 8 versiculo 12,13 Fala sobre a carne. 

Se um dos mandamentos da lei, não cobiçara. 

 Como se observa em romanos Cap. 7, versículo 7. Não que eu queira dizer 

que se você já é possuidor de bens, seja pecado, ou que haja pecado em suas 

vontades conforme escrito em 2º Coríntios Cap. 8 Versículo 9: pois conheceis a 

graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de 

vós, para que com a sua pobreza vos tornásseis ricos. 

E nisto dou minha opinião completai a obra começada, romanos Cap. 8 

Versículo 12. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o homem tem e 

não segundo o que o homem não tem. 

Com este versículo, o Senhor requer zelo no pedir, você já se imaginou 

pedindo a Deus um carro do ano, e alguém colocando na tua cabeça que este 

carro vai chegar, e diz mais, ele te dará um bom emprego, uma casa nova e quem 

sabe muitas posses? 

Seria bom se isso acontecesse, mas, o seu pastor quer em troca algo seu para 

que isso aconteça você daria? 

Que não seja o seu caso! Porque o meu Senhor não pede nada em troca, e sim 

supre as necessidades daqueles que o temem. 

Como esta escrita em 2º Coríntios, Cap. 8 Versículo 14. Mesmo porque o 



Senhor pede para darmos aos que necessitam (pobres). 2º Coríntios Cap. 9 

Versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, afim de que, tendo 

sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. 

Como está escrito distribuiu, deu aos pobres e sua justiça permanece para 

sempre. 

Aí você viu que nem todo ser quando tem abundancia não divide aos pobres. 

Eis o porquê da má petição. Então será inútil dar o seu tudo a quem lhe pedir o 

seu tudo de bens terrenos. 

Vejamos em 2º Coríntios Cap. 9 versículos 11: enriquecendo-vos em tudo 

para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio seja tributada graças 

a Deus. 

Como o Senhor nosso Deus conhece o pensamento do homem e suas 

vontades, o apóstolo Paulo lembrou que: mais receio que assim como a serpente 

enganou a Eva, com suas astúcias, assim também sejam corrompidas as vossas 

mentes, e se apartem da sua simplicidade e pureza de vida a Cristo. 2 Corintios 

Capitulo 11 versiculo3 

Quando me referi os pastores, fraudulentos significa que vos alerto que 

tenham cuidado com as promessas falsas para que não creiam neles e sim busque 

a verdade na palavra de Deus. 2º Coríntios Cap. 11 Versículo 13 e 14: porque os 

tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos 

de Cristo. 

Não se deve admirar, porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz. 

Não me refiro os pastores que honram e praticam a palavra de Deus, porque 

em meio a muitos enganadores existem bons, como esta escrita em  1 Timóteo 

Capitulo. 1º Versículo. 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu a Cristo 

Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, reservando-me para este ministério. 

Quando me refiro os ministros da palavra de Deus, honrando-o, a primeira 

coisa que fazem não é tão só obedecer a uma hierarquia pastoral, refere os 

pastores que tem propósito de coletar os bens sem compromisso com a 

generosidade humana, porem busca-se primeiro a sabedoria Divina, através da 

oração, como esta escrito em Tiago, Capitulo. 1º Versículo. 5 a 6:  

Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria peça a Deus, e a todos dá 

liberalmente, e nada lhes pede; e lhe será concedida, peça, porém com fé e em 

nada duvidando.  

É fácil conhecer as igrejas que estão sobre a vontade de Deus, são aquelas 

que ajudam o próximo, cuida de seus enfermos e doentes, não só na vida 

espiritual, mas também na material. Porque nem toda doença vem do espírito, 

mais também da carne. Cria atos de hospedagens a estrangeiros como está escrito 

em Hebreus Cap. 13 Versículos. 1, 2 e 3: 

Seja constante a amor fraternal não negligencies a hospitalidade, pois alguns 

a praticando, sem o saber acolherão anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como 

se presos com eles; dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós 

mesmos em pessoa fôsseis os maus tratados. 



É a própria palavra de Deus que a igreja tem que estar sempre em amor 

fraternal. 

Outra questão que vos faço lembrar-se das boas questões ao Senhor Jesus e 

aos bons pastores, referente os deveres das varias classes de pessoas crentes, 

mesmo porque como já disse “é preciso fazer-lhes calar, porque andam 

pervertendo casas inteiras e ensinando o que não devem por torpe ganância”. 1º 

Tito Capitulo. 1º Versículo. 11.  

Entre outros deveres que se busca na palavra de Deus, mais para que se 

cumpra a mesma terão que existir estes joios que estão entre os textos escritos 

em 2 Timóteo Cap. 3 Versículos. 1º ao 5º que diz: 

Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, 

avarentos, gananciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, 

ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de 

si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, anti amigos dos 

prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, o poder 

foge também destes. Por isso que vós falais e exortais conforme o apostolo Paulo 

escreveu a 1º Timóteo Cap. 6 Versículos. 17 diz; exorta os ricos do presente 

século que não sejam orgulhosos e nem depositem sua esperança na instabilidade 

da riqueza, mais em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso 

aprazimento, que pratiquem o bem, que pratiquem boa obra, generosos em dar e 

prontos para o futuro a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV - Antropologia Final  
Desde o principio do mundo o homem tem buscado conhecimento à respeito 

de seus descendentes, muitos encontram razões dogmáticas que fazem suas 

crendices a fluírem   através de mitos e tabus. Muitos mitos levaram parte da 

humanidade criar seus próprios deuses, fazendo com que estes se introduzissem 

para certas religiões, assim também aderindo tais tabus fazendo com que a 

crença se eleve ao êxtase. 

A Bíblia relata alguns destes tabus, tal como a circuncisão, batismo, ceia, e 

outros... 

No mundo não doutrinado pela palavra de Deus segue tabus de diferentes 

tradições, por exemplo: os povos que crêem nesta condição acreditam que após 

um sacrifício e oferenda a certo deus, receberá seus desejos promíscuos, outros 

povos acreditam em tipos de magias usando  o poder das palavras, outrora, 

tradições diferentes, gestos ou posturas, eleva o prazer como excelência de 

realização, que num contexto geral se fundem como linhas que se acham no 

horizonte, formando dois caminhos. Resta você tentar descobrir em que caminho 

você se encontra. Todavia, a excelência de certas descobertas faz com que o 

homem se reencontre consigo mesmo. Com isso possamos caminhar para novas 

aventuras, sabidos que como deuses da mitologia grega têm poderes 

extraordinários para com nosso mundo, no pouco que resta para com nós, temos 

condições de fazermos o bem o mal, abençoar, amaldiçoar até mesmo interceder 

por nossos irmãos de forma que, nesta terra o criador nos deu total domínio 

enquanto aqui vivermos, independente de cor, raça ou religião. 

Tal poder, de tão majestoso que é, que somos considerados pelo criador como 

anjos, Jô Capitulo. 33:23, contudo o homem tem buscado seus próprios 

interesses, deixando de lado seus propósitos. A partir deste momento só restará 

você escolher um propósito de vida, se for o propósito da bem sua descendência 

prospera no bem e vice-versa, outrora o homem mal terá plena liberdade de 

quebrar sua maldição ou de sua descendência, mesmo sabendo que a razão de 

todas as lutas é o puro egoísmo do poder, que muito terão sim poder, mas, estão 

selados para a maldade, anjos estes que já nascem para o mal, e sua descendência 

seguirá seus passos 2º Samuel 23:6, com isso espero que seja um anjo temente ao 

criador que facas o bem, caso contrário és descendente de Belial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV – O Nascimento de Lúcifer  
 

Nos tempos medievais, mais precisamente nos séculos XIV, XV e XVI, onde 

a igreja católica era o centro dos pensamentos humanos, e única formadora de 

opiniões, adotava a prática de matar ou até mesmo isolar até a morte crianças, 

que nascem com marcas, sinais e anomalias gritantes. 

Acredita-se que tais nascituros teriam elo entre os homens e o anjo caído 

lúcifer. Alguns com idéias mais audaciosas, afirmavam que estas crianças eram o 

próprio lúcifer. 

Com bases nestas informações, que assustaram a milhares e, sacrificaram 

muitas vidas até então inocentes, chegamos a seguinte indagação: como pode 

satanás dirigir ou governar o mundo, sendo ele um anjo apresentado num corpo 

espiritual? 

O profeta Isaias avisa os filisteus em uma das profecias dadas por Deus para o 

que aconteceria com probabilidade de uma profecia real do nascimento de lúcifer 

que diz: Isaias 14:28,29, no ano em que morreu o rei Acáz foi pronunciada essa 

sentença: não te alegres tu, toda a felícia, por esta quebrado a vara que te feria; 

porque da estipe da cobra sairá uma áspide, e seu fruto será uma serpente 

voadora. 

Os primogênitos dos pobres serão apascentados, e os necessitados se deitaram 

seguros, mais farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus 

sobreviventes. 

Nestes três versículos o profeta Isaías já previa que sairia de seu fruto uma 

áspide que seria uma serpente, então assim como Jesus veio entre nós como um 

homem para os gentios e os pobres, lúcifer virá para os ricos. No começo ele 

agradará a todos os pobres para que os mesmos se sintam seguros, mais a seguir 

no Versículo. Que ele fará morrer de fome a tua raiz e destruirá seus 

sobreviventes que não acatarem seus mandamentos. 

Com base nesta explanação bíblica, e com o erigir deste questionamento, 

muitos poderiam responder que satanás governa o mundo através da persuasão 

de seus planos malignos utilizando como instrumentos homens de má índole 

descendentes de Belial. Só que existe um ditado popular que diz “se você quer 

uma coisa bem feita, faça você mesma”, no qual lúcifer chegará ao ponto de 

entender que o homem não será mais capaz de ser carnal efetivo de suas 

perversidades, mais ele próprio (lúcifer) achará necessário surgir neste mundo 

com seus únicos propósitos contra os filhos de Deus; que é matar, roubar e 

destruir. 

Há mais quatrocentos anos, surgi um profeta francês chamado Nostradamus, 

que com suas idéias revolucionarias, mudou a forma de pensar de muitos 

estudiosos e adeptos de sua filosofia. 

Este homem surpreendeu o mundo ao prevê a primeira e a segunda guerra 

mundial, relatando minuciosamente as datas do acontecimento, os locais e os 

paises envolvida. 



O que mais impressiona, é que Nostradamus em seus livros, o surgimento de 

um anticristo, avassalador, capaz de aniquilar centenas de milhares de pessoas e 

causar uma catástrofe mundial com prejuízos incalculáveis. Só que antes da 

implantação deste anticristo aterrorizador, a raça humana já foi “contemplada” 

dos precursores deste sistema anticristo. 

Estamos falando de Hitler e Mussolini e outros homens que causaram a morte 

incalculável de seres humanos e proporcionaram muito sofrimento e desgraça na 

face da terra. 

Lembrando que estes acima citados ainda não são os anticristos, mas sim os 

“abre-alas” de seu reino, ou seja, os que vieram primeiramente preparar o 

caminho para implantar o rei maligno terrestre. 

Se você analisar atentamente o livro de Apocalipse no capitulo 17, versículo  

6 você verá que ele se refere a uma mulher embriagada com o sangue dos santos 

e com o sangue das testemunhas de Jesus. 

Sangue dos Santos aqueles que nada fizeram de mal, mas foram mortos por 

vinganças, pessoas que são amadas por Deus e que nada tem haver com guerras 

civis, exemplo: inocentes que foram destruídos em Hiroxima. 

Sangue das testemunhas de Jesus são aqueles filhos e descendentes de todo 

mundo árabe (judeus). 

Se você verificar mais à frente em apocalipse 17:18, esta mesma mulher e 

retratada como a grande cidade que domina os reis da terra. 

Assim como os estudiosos do passado, grandes profetas previram muitos da 

coisa que já aconteceram, eu faço você voltar seus pensamentos no nascimento 

de lúcifer, se leiamos em Isaias 14:9 que diz: o além desde o profundo se tumba 

por ti, para ti sair ao encontro a tua chegada; ele por tua causa desperta das 

sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar de seus tronos todos os 

lideres das nações. 

Observa-se que este versículo é uma previsão do nascimento de lúcifer. 

Assim que ele nascer, constata no versículo 10, que ele chegará como um de nós, 

que diz: todos estes respondem a te dizem: tu também como nós estais fraco? E 

eis semelhante a nós? 

Continuando no versículo a seguir dos 11 ao 23, diz o seguinte: derribada esta 

na cousa a tua soberba o som da tua harpa; por baixo de ti cama de gusamos, e 

vermes são a tua coberta. Constatamos que neste trecho que nascerá neste mundo 

no meio de imundícias. 

Você pode contestar-me por causa deste versículo, responder-te-ei que no 

versículo 12 esclarece quem ele é. Afirmando: como caíste do céu, oh! 

Estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por  terra, tu que 

debilitava as nações? 

Pode se verificar que o filho caído do céu, tão precioso pra Deus, considerado 

como  estrela da manhã, era lúcifer. 

Veja o versículo 13, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das 

estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me 



assentarei, nas extremidades do norte, no versículo 14 diz mais: subirei acima 

das mais altas nuvens e serei semelhante ao altíssimo. 

Observamos que quem tinha este desejo de ser superior a Deus era Lúcifer. A 

chamada estrela da manhã. E no versículo 15 o senhor Deus dá sua sentença, que 

diz: contudo serei precipitado ao reino dos mortos, o mais profundo do abismo. 

Depois que lúcifer governar o mundo, isso tudo acontecerá após a terceira 

guerra mundial. 

Voltamos a citar Nostradamus como profeta clássico que fala claramente da 

terceira guerra mundial que assolará todas as nações. Basicamente esta guerra 

terá como protagonistas ocidentais radicais (Irã. Iraque, Arábia Saudita e 

outros...) contra paises ocidentais ricos e poderosos (Estados Unidos, França, 

Inglaterra e outros...). 

Atualmente, em pleno século XXI estamos em ameaça de guerras por 

diversos fatores e em determinados países. Sendo o principal alvo a maior 

potencia mundial ao EUA. 

No ano de 2001, ao EUA invadiu o Afeganistão atrás do terrorista mais 

procurado do universo Osama, destruindo muitas fabricas casa de civis e muitos 

outros pontos estratégicos daquele mesmo país. 

Nos anos seguintes a estes acontecimentos esta mesma potencia, invadiu e 

derrubou do poder o ditador do Iraque Saddam Hussein, o condenado a 

enforcamento pouco tempo depois de sua prisão. Mais adiante, os EUA, 

interferiu na fabricação de enriquecimento de urânio para fins aparentemente 

industriais no Irã, pouco tempo depois apresentou embargos econômicos contra  

a Coréia do Norte por considerar que a mesma é possuidora de bombas 

nucleares. 

Estes acontecimentos e muitos outros contribuíram para uma aglutinação e 

solidificação dos povos ocidentais em torno de um único propósito “vingança”. 

Os povos árabes e descendentes obtiveram duas ramificações de pensamento: 

os pacíficos-que criticam moderadamente essa potência sem o emprego de 

violência e ameaça, e os sanguinários que são compostos por fundamentalistas 

que refletiram seus pensamentos de forma bem concreta, através do terrorismo. 

Todas essas informações comprovam as previsões de Nostradamus e na 

Bíblia em Apocalipse. 18:8 que diz: por isso em um só dia sobrevirão os seus 

flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o 

Senhor que o ajudou. E no capitulo. 17:18 diz: a mulher que vistes é a grande 

cidade que domina sobre os reis da terra. 

Através dos conflitos entre os países, em busca de poder, dinheiro, e após 

pestes, fomes e mortes que são resultados destes conflitos, surgirão uma cidade 

ou um reino que será a solidificação dos países vencedores da terceira guerra 

mundial, onde os demais países serão obrigados a obedeces-lho em muitos 

aspectos. 

Esta será a cidade do ante-cristo cujos homens serão raros por conseqüência 

desta poderosa guerra que sobre tudo destruirá quase toda a humanidade Isaías 



13: 11,12 “castigarei o mundo por causa as sua maldade e os perversos por causa 

de sua iniqüidade farão acessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba 

dos violentos”. 

Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro, e mais raro do 

que ouro de UFIR. 

Portanto será constituído um novo reinado e satanás, reinará; com carne e 

osso mesmo como um de nós, após ele reinar e conquistar a popularidade 

mundial criou novas tecnologias e todo homem e todo homem receberá um chip, 

para controle mundial e aí haverá o descontentamento, os que não aceitarem 

serem fiscalizadas 24 horas pelo governo das nações serão mortos. Ele 

determinará e concretizará o anticristo e todos aqueles que não obedecerem serão 

destruídos, então a humanidade acordará e verão que foram governados e 

humilhados por lúcifer, como está escrito em Isaías 14: 16 “ os que te virem te 

contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: este homem que fazia estremecer a terra 

e tremer os líderes’? 

No Versículo. 18 dizem: todos os reis das nações, sim todos eles, fazem com 

honra, cada um no seu túmulo mais tu és lançado fora da tua sepultura, com um 

renovo bastardo, coberto de mortos transpassados à espada, cujos cadáveres 

dessem à cova e são pisados de pedras. 

Verifica-se que eles reconhecem que satanás é fraco e matam e, diz mais no 

Vers. 20, com eles não reuniras na sepultura, porque destruísse a tua terra; 

matasse o teu povo; a descendência dos malignos já mais será nomeada. No 

Versículo. 21 dizem: preparei a matança para os filhos por causa da maldade dos 

seus pais para que não se levantem e possuam a cidade e encham o mundo de 

cidades. 

Nesse Versículo está bem claro que o lúcifer teve esposa e filhos, e todos 

foram mortos pelas mãos dos homens e no Versículo. 23 de Isaías dizem mais: 

reduzirei a possessão de ouriços e a lagos de águas; varrê-la-ei com a vassoura da 

destruição, diz o Senhor dos exércitos. 

Está bem claro satanás nasce em forma de homem depois da terceira guerra 

mundial e, reina por um longo período de tempo e depois os homens descobrem 

que é o governante e o destrói, zombando que como homem de carne e osso, ele 

é como qualquer um de nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI - Demônios  

   

Os estudos revelam uma condição de vida inferior, são anjos que da forma de 

uma livre expressão de vontade escolheram tombar para o lado do mal. A Bíblia 

cita que Belzebu é o príncipe dos demônios Mateus. 12: 24, mais os fariseus, 

ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios se não por Belzebu, príncipe 

dos demônios. 

Nesse caso os fariseus sabiam que Belzebu era o príncipe dos demônios, claro 

que eles pensavam que para expulsar os demônios teriam que invocar o príncipe 

dele, tipo pedir autorização de um chefe para que ele repreendesse seus 

subordinados. Marcos. 3: 22. 

Neste caso como é que fica satanás? Está dividindo seu reinado com 

alguém?! 

Em Lucas 11:18 diz: e se também satanás esta dividindo contra si mesmo, 

como substituirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso demônios por Belzebu. 

E certo que os demônios de uma forma ou de outra sabe se contiver com suas 

hierarquias, visto que ainda nos dias de hoje existem pessoas que alimentam 

espíritos imundos decaídos que faz no abismo, fazendo cultos profanos, 

sacrifícios e exaltando-os. Veja bem, se num comércio tem clientes, a tendência 

do empresário e visar lucros Levítico 17:7: e nunca mais ofereceram seus 

sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem nas suas gerações. 

Eu poderia citar cinqüenta ocorrências e quarenta e três versículos sobre 

demônios, mais deixarei as citações para que você pesquise na Bíblia Sagrada, 

exemplos: Deuteronômios. 32: 17. II Crônicas 11: 15. Salmos 107:37. Mateus. 7: 

22, Mateus 8: 31. Mateus. 9: 34. Mateus. 10: 8. Mateus. 12: 24. Mateus. 12: 27. 

Mateus. 12: 28 e aí por diante. 

Os demônios são anjos que não se arrependeram de seus pecados e ainda, não 

quiseram ter a oportunidade de nascer de novo e, vivem no mundo espiritual 

tentando a interferência no mundo material. Quando o homem está sem a 

proteção de Deus ele fica vulnerável a estes demônios, eles são tão audaciosos a 

ponto de usar corpos de pessoas, mortas e vivas viajar em aviões, carro, ônibus, 

etc. Muitos são capazes de até mesmo usar seus lábios para fazer você falar o que 

você não queria, de uma maneira tão familiar, fazendo você acreditar em certas 

palavras, saídas da boca de quem você ama, outros demônios vão, além disso, 

querem usar o corpo todo, quando, há uma rejeição do espírito da pessoa que está 

sem a proteção de Deus existe uma luta entre espírito da pessoa e o espírito de 

demônio, nesse caso é fácil identificar a possessão naquele corpo, e para isso são 

chamadas de possessão espontânea. A alma do individuo se debate presa em um 

local fora do corpo e quando a pessoa volta a si, na há lembranças. 

Jesus reconhecendo isso expulsou vários demônios de muitas pessoas 

Mateus. 12: 28. 

Mas não há mistério para expulsá-los, ele ensina como devemos expulsá-los 

Mateus. 17: 21 que dizem: mais esta casa de demônios não se expulsa se não 



pela oração e jejum. 

Jesus tinha tanto poder de expulsá-los e vivia em jejum e consagração, que 

certa vez, quando expulsava demônios de certo homem, ele sabia que naquele 

corpo havia uma legião, e pelo poder de sua palavra (Jesus), os demônios o 

temiam,  quanto que se o Senhor Jesus, usasse a palavra para queimá-los vivos, 

eles seriam sacrificados, ao ponto dos próprios demônios lhe rogarem pedindo 

que, não lhes fizessem mal, e que os expulsassem para uma manada de porcos 

que existiam no local. Mateus. 5: 12 que dizem: e todos aqueles demônios lhe 

rogaram, dizendo manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles, você 

pode ver outras citações bíblicas: Mar. 6:13, Mar. 9:38, Mar. 16:9, e outros. 

Jesus ensinou que; aqueles sinais seguiriam a todos aqueles que crescem e 

diz: em meu nome expulsaram os demônios; falaram novas línguas Mar. 16: 17. 

Existem demônios que trazem enfermidades e que muitas das vezes a 

enfermidade própria, é trazida por eles, permitida por Deus, como cita em Lucas. 

8:2 diz: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de 

enfermidades: entre elas, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete 

demônios. Então é claro! Que os demônios vivem neste mundo, dentro de corpos 

vivos de pessoas, resta você identificar com qual demônio você está 

conversando, quando você vive em constante oração e jejum essa pessoa que os 

carregam, fogem de você Lucas. 8: 27 que dizem: e quando desceu para a terra, 

sai-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava 

possesso de demônio, não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mais 

nos sepulcros. 

Veja bem, em Lucas. 8: 30. Jesus pergunta para este homem: Qual o teu 

nome? E ele disse legião; porque haviam entrado nele muitos demônios. 

 Com isso os demônios são diferentes dos anjos do Senhor, eles vivem na 

terra e dividem os corpos das pessoas vivas e as escravizam, e quando não há um 

resgate a tempo daquela alma eles as levam até o mais profundo inferno após a 

morte, e forçam a trabalhar para ele, em troca de pequenas liberdades terrenas, 

servindo de mais um, entre eles.  

Como prescreve Coríntios 10: 20, dizendo: antes digo que as coisas que os 

gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, não a Deus, e não quero que 

sejais participantes com os demônios. 

I Coríntios 10: 21, não podem beber o cálice do Senhor e o cálice do s 

demônios; não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos 

demônios. Darei outras referencias para você pesquisá-las: I Tim. 4:1, Tia. 2: 19, 

Apocalipse. 9: 14, Apocalipse. 9: 20, e Apocalipse. 18: 2. 

Creia em Deus pai todo poderoso e no Senhor Jesus Cristo que através de 

oração e jejum possa lhe dar entendimento e poder para expulsar todas as 

espécies de demônios existentes na face da terra, e quando alguém estranho 

chegar a sua casa, você esteja preparado, para que com o poder da palavra de 

Deus você possa face a face, fazer como Jesus fez, e perguntar: Quem és tu? E de 

onde vens em nome de Jesus. Amém. 



Conclusão 

Em 2004 comecei a escrever este livro. Até a conclusão tive uma ultima visão, logo 

que acordei postei no WWW.facebook.com/levimsantos 
Um Sonho Impressionante. Quem Interpretará? 
Gloria a Deus por esta visão Maravilhosa.  
No dia 19 de Março de 2012 tive um sonho muito lindo. Olhei para cima e vi uma porta se abrir 
então não vi nenhuma escada, mas via anjos voando com asas grandes e brancas ao redor do 
Senhor Jesus. O que me fez pensar que era o Senhor. Por que este fazia com sua face de qual não 
pude ver a luz de um grande caminho no espaço aonde os anjos conduziam as almas dos santos. 
E,conseguia flutuar sobre a terra, águas e os montes iguais os Santos que flutuavam no caminho 
daquela luz. Então usava a minha mente para controlar a minha flutuação sobre a terra. Vi vários 
colegas pastores. Contei o que vi, e o que eu poderia fazer. Muitos não acreditaram porque 
estavam preocupados com serviços terrenos, e obras que eles faziam, retiravam mármore em uma 
grande pedreira onde haviam muitos trabalhadores. Então eu comecei a mostrar que eu podia 
flutuar sobre eles, e ouvi um deles dizer: “Isso é bruxaria!” Eu respondi, não! O Senhor esta 
chegando e... muitos crentes não estão prontos. Lembro-me de um pastor que olhando para mim 
disse: Como faço para flutuar também? E lhe respondi; Creia somente no Senhor Jesus de toda a 
tua alma, não brinque em nome da Santidade de Deus. Não use o nome do Senhor para fim 
próprio, Seja manso e humilde. Quando acabei de falar estas palavras ouvi um grande barulho, 
olhei para trás e vi aquela pedreira desabar em cima de muitos trabalhadores daqueles pastores 
incrédulos. Então eles se revoltaram contra mim e tentaram me pegar mais, não conseguiram por 
causa de não poder flutuar. Olhei para cima E, ouvi uma voz que dizia; O Senhor esta as portas. 
Subi em, todos os comprados com o sangue do cordeiro é chegada a hora do grande banquete. 
Olhei para a terra e vi grandes tremores em escala jamais vista e também grande maremoto, mas 
aonde tinha um santo eles flutuavam e nada lhe acontecia e todas as certas alturas recebiam asas 
fortes e voavam em direção daquela pequena passagem de luz. Vi aquele pastor que perguntou a 
mim, como fazer para flutuar recebendo também suas asas. Então eu e todos que estavam 
subindo passamos por aquela passagem, mas vi que tinha muitos outros destinos diferentes mais 
o brilho daquela luz indicava o caminho certo. De repente eu me vi numa cidade muito linda, tudo 
ali eram perfeitos então vi tipo uma praça caixões funeral que chegava molhados e os anjos 
abriam e crianças filhos de pais ímpios criavam vidas outra vez, então foi explorar aquele local e 
vim uma grande sala com uma mesa muito grande cheia de alimentos farta em frutas, então 
perguntei que horas será o banquete alguém respondeu; Estamos só aguardando o mestre chegar, 
porque já está tudo preparado. 

Mesmo vendo pelos olhos de fé, pude contemplar muitas coisas, seria impossível 

caber em um só livro. Por este motivo fora dividido em outros volumes. 

             Já que estou com os braços terreno pesado e minha mão muito lenta; fica um 

alerta! Não sei se Dante estava 100% certo do que viu em visão, mas que tinha uma 

grande razão para escrever sobre o inferno, mesmo por que Deus mostra universos 

diferentes para seus escolhidos e as conseqüências da vida futura e pós-morte, mas 

tudo depende de que se faz hoje. Sei que na Bíblia Sagrada estar todo ensinamento 

nos livros e chamo sua atenção para os livros conselheiros que mais pode te ensinar 

ter uma vida digna e futura na missão de Deus que são: 

             Livros de Moiseis (Tora), Provérbios, Sabedoria, Eclesiástico, Eclesiastes, 

Novo Testamento, e os livros proféticos o livro dos Salmos são orações e os outros 

novelas e historia onde o Senhor fala ao seu povo. Lembre-se não há escolhidos, 



todos nos fomos feitos para ter-mos a vida eterna como os Anjos, com poderes 

extraordinários infinito podendo ate mesmo voar não com asas, levitando nas alturas 

é muito maravilhoso, imaginem você voar como o super-homem, acho que autor 

dramaturgia teve a mesma visão que tive talvez ele tenha exagerado em fazer um 

homem de aço e salvando vidas, prédios e outros, mas tenho certeza que seremos 

como Jesus um corpo diferente quando se mostrou aos seus discípulos depois da 

morte na cruz e seguir foi subindo aos céus, e todas as nossas vontades e desejos 

serão atendidas após a morte da carne. 

            Jesus estava certo dizendo. ”Para aqueles que crerem no senhor ainda que 

esteja morto viverá.” ele quis dizer que quando o homem vive no amor 

fraternalmente e serve unicamente ao senhor Deus, tem o domínio de seu corpo, dita 

o dia e a hora que deseja que esta massa terrena seja descartada. Digo isso por que já 

atravessei para o outro lado da vida ele me deixou a escolha se eu quisesse voltar 

quando sentir levemente a minha esposa colocando em minha costa o lençol em 

minha costa quando minha alma estava fora do meu corpo, me vi flutuando e 

fazendo inimigos que queriam me pegar flutuar para longe de mim só com meus 

pensamentos, mas eles não sabiam flutuar neste local e eu fazia tudo isso com o 

poder da mente. Vi que esta terra tudo era vaidade o que eu tinha sobre meu domínio 

era muito maior do que tudo que já vi existir, neste local não lembrava de nada deste 

mundo atual, depois do toque levemente sobre a minha costa eu percebi dentro de 

mim existiam minhas próprias vontades, eu poderia decidir se ficava lá ou voltava 

para cama, então resolvi voltar só para completar o meu livro, e revelar que no 

mesmo lugar que eu estava muitos estavam mais não tinha os mesmos poderes que 

eu tinha estavam sujeitos a lei dos homens outra vez. 

          Sãos aqueles que não são fieis com sua própria alma, enganadores, blasfemos, 

negligentes, mentirosos, avarentos, desrespeitadores, Adúlteros, falsos, mutiladores, 

Beberrões, Adoradores dos prazeres da carne, Idolatras, Viciados, Invejosos, 

Gananciosos, Feiticeiros e aqueles que não acreditam em Deus, estes não tem sobre 

si o domínio da vida, a morte é que tem o domínio sobre ele. Isso tudo em quanto 

não confessarem seus pecados ao Senhor para seu concerto. Caso não haja tempo e a 

morte chegará de supressa, todos os impuros que não aceitarão as palavras destas 

profecias, também terão vida eterna, mas não como a dos anjos do Senhor mas 

herdarão a terra pobre e maldosa onde cada um terá seu merecimento dado por 

Deus, um mundo semelhante a este, onde há dor e ranger de dentes, prisões e 

novamente morte. 

            Todos nos devemos evoluir, você pode! Basta você querer, Deus lhe fez 

perfeito, uma perfeição imitável jamais a ciência dos homens chegará ao fino da 

perfeição de Deus, mesmo a ciência fabricando a maior tecnologia terrena.. Por que 

para Deus e os seus Anjos não há tempo nem espaço, acontece que tudo que existe 

são mistérios de Deus não revelados para que o homem saiba o suficiente de 

tecnologia de para o conforto material, e necessário que a carne morra, para que ele 

evolua na espiritualidade. 

             Algum dia alguém descobrira o oxigênio sem o uso das plantas? Por que o 



ar é transparente invisível aos olhos dos mortais? De onde veio a imensidão das 

águas? Alguém fabricou o sal? Qual o numero dos habitantes biológico da terra? 

Alguém seria capaz de gerar energia sem usar uma fonte criada por Deus? Alguém 

seria capaz de criar uma célula genética, sem o uso da já existente? Por que a terra 

vive no abismo? Porque o sol não se apaga se o fogo e tão grande quanto seu 

tamanho? O homem diz que sabe a formula de sua energia, mas é tudo vaidade pós 

se soubesse já teria feito uma estrela pequena energia infinita.  

           Todos nos somos maquinas renováveis, com essência da matéria energia e 

espírito da sabedoria de Deus. Quando o espírito usa a capacidade do conhecimento 

ele evolui, quando se obstem cai no fracasso da vida futura. 
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