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Objetivo deste livro
Levar as pessoas a fazer severas depurações e reflexões sobre o que
é de origem humana e o que é realmente de origem de „Deus‟.
Procurar por si mesmo apurar a verdade sobre a Bíblia. O que foi a
vida de „Cristo‟, dos seus „Discípulos‟ e o que eles sofreram! O preço que
tiveram que pagar para levar adiante as palavras e os ensinamentos de
Cristo.
Saber as diferenças que existem entre “Cristo e Cristianismo”,
“Anticristos e Falsos Profetas”.
E SÓ ENTÃO VAMOS PODER SEPARAR O „JOIO DO TRIGO‟.

Porque da noite para o dia surgem milhares e milhares de „Religiões
e Doutrinas‟? Porém de um jeito ou de outro, a grande maioria vem dando
interpretações totalmente distorcidas da „Bíblia‟, se apoderando dela ao seu
bel prazer e de acordo com as suas conveniências e interesses pessoais e
cada vez mais se enriquecendo em nome dela. A „Bíblia‟ – Toda a sua
essência e a sua base de sustentação é para nos preparar para uma vida
„Espiritual‟. Então porque estão “Invertendo ou Transformando” a „Bíblia‟
para se viver apenas uma vida física e material, efêmera, transitória fútil e
medíocre?
Outros se dizendo ser o “Enviado de Deus” adotando o Cristo em sua
doutrina, mas confundindo totalmente os seus conselhos, a palavra de Deus
e a „Sagrada Escritura da Bíblia‟ guiada pelo „Espírito Santo de „Deus‟.
Sem falarmos das “Loucuras dos Hiperbóreos, Super Homens”.
A „BÍBLIA‟ É A „HISTÓRIA DA HUMANIDADE‟.
„CRISTO É A MAIOR DESCOBERTA DA CIÊNCIA DE DEUS‟.
„CRISTO‟ É A MAIOR „HERANÇA‟, O MAIOR „PATRIMÔNIO‟
QUE A TERRA JÁ HERDOU E JÁ RECEBEU.

Por mais que quiséssemos usar as nossas insignificantes imaginações
jamais teríamos essa capacidade de criar uma „Lenda de tal Magnitude! Lenda
que transformou toda a realidade do mundo em que vivemos, na mais
absoluta das verdades. Em que qualquer que fosse a „Divina Ordem‟ não
alteraria em absolutamente nada „Os Seus Resultados‟. A lenda, Real, Viva do
Eterno Criador‟. „Deus‟ diz: Sou loucura para os homens. E vai muito além...
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VAI INFINITAMENTE ALÉM DO ÍNFIMO HOMEM.
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Capítulo 1
A „Bíblia‟ é o livro mais conhecido, lido e vendido do mundo.
Cada vez mais e quanto mais se apressa o tempo a „Bíblia‟ se torna o
livro mais conhecido, o mais vendido e o mais lido em todo mundo. E por
que? E como explicar tal fenômeno? A própria „Bíblia‟ tem essas respostas.
A volta do „Cristo‟ que está próxima, mas que só vai acontecer depois que
a palavra de „Deus‟ atravessar os quatro cantos do globo terrestre e
alcançar o último ser humano na face desta terra.
Para podermos entender melhor o que é a „Bíblia‟ é preciso primeiro
primar pela sua essência na busca incansável de quem tem sede de justiça e
quer conhecer a “Verdade Plena e Absoluta”. E não o que estamos vendo
por aí. (Tudo isso, dos que se dizem a favor, imaginem os que são contra)?
Por enquanto não vamos nem falar em “Dízimos”, mas no meio a tantas
“Ofertas e Procuras”, reinam as Intrigas, Contendas e Confusões”. Nos foi
dado estas condições de pensar e refletir. No meio a tantas contradições e
aberrações em nome de „Deus e de Cristo‟... É preciso enxergar com os
„Olhos do Espírito‟. Está chegando os dias em que nos quatro cantos da
terra as nossas “Consciências” vão pedir por “Clemências” e vão gritar por
Socorro”.
Mais do nunca penso que o nosso ser não só busca, mas clama por
uma “Espiritualização Verdadeira”. É preciso procurar um atalho, transpor
todos esses obstáculos, criar uma verdadeira sintonia, onde naturalmente
uma nova vertente começará a transformar a nossa mente. Em que todas as
nossas infundamentadas “Razões” de “Inalteráveis e de Inatingíveis
Convicções”, mas que nunca conseguimos escapar e superar as nossas mais
“Evasivas, Insignificantes, Tolas e Vãs Filosofias”.
Todas as coisas feitas pelos homens que vemos e usufruímos só
foram possíveis de existirem, porque “alguém fez”! Obvio! Ou há quem
pense que também surgiu do nada? Certamente que houve “Pensamentos,
Projetos e Criações” etc. Então porque tamanhas contradições e absurdos,
em pensar que tudo o que o homem não fez e só por estar infinitamente
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acima da nossa capacidade de compreensão, não usamos o mesmo padrão
de critério e de coerência. E tudo o que há surgiu do nada?...
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Só na Bíblia encontramos todas as respostas.

A verdade é simples

A verdade é simples,
Apenas um pouco além,
Do que os homens
Querem e podem ver.
Em seus laços a ternura,
Na ação em seus braços,
E em suas mãos
A liberdade é pura.
É como o canto,
O sopro leve do vento,
É como fotografar no tempo
As nuances de cores e das flores.
Os tons são verdadeiros.
Porém é no coração
Que vem primeiro.
Distantes do ego da gente,
Muito além
Da nossa mente.
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A „Bíblia a Sagrada Escritura de Deus‟.

Quem realmente quiser se fundamentar nos conselhos e nas palavras
da „Bíblia‟ é preciso antes de tudo ter fé, acreditar, ter a convicção, a
certeza sobre o fundamento do que realmente está acreditando.
Toda a fonte a base de sustentação de conhecimento é a „Palavra de
Deus‟. Nela estão os alicerces, a solidificação dos nossos pilares, dos
nossos suportes que verdadeiramente nos dá as condições especiais de
saber quem é o nosso Magnífico „Deus‟. É simplesmente o „Autor e
Criador‟ de todas as “Coisas”. Portanto somente a „Deus‟ pertence a
„Salvação, a Santificação e também a Condenação‟. „Deus‟ em sua
plenitude é totalmente „Soberano‟ e prevalece o seu querer e a sua vontade
sobre tudo o que existe e tudo o que há.
„Deus‟ tem todo o poder de fazer o que bem entender e mudar a
ordem das coisas como e quando quiser. Mas pela sua grande e infinita
bondade e misericórdia nos dá a oportunidade, essa chance de ouro,
indispensável para todos aqueles que desejam e querem conhecê-lo de
verdade, de puros intentos de coração, que querem conhecer e saber que é
somente através da justiça e das justas causas que se consegue o verdadeiro
amor. Para isso é preciso propiciar dentro de si uma comunhão verdadeira,
buscar a reflexão, destituir-se de nossas próprias e tão “Insignificantes
Convicções”. (Que não servem para nada, a não ser arrumar grandes
confusões). Enfim a todos os que realmente querem fazer essa viagem de
ida e sem voltas para uma vida plena através desse „Livro Maravilhoso e
Sagrado. Tem que se fundamentar na „Bíblia‟.
Muitos poderão perguntar: porque a „Bíblia‟ é sua única regra de
fé?” O apóstolo Pedro nos diz:
(1 Pe – 3:15)
Antes santificai a „Cristo‟, como „Senhor‟,
Em vosso coração,
Estando sempre preparados
Para responder a todo aquele que vos pedir Razão, da
Esperança que há em vós.
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A „Bíblia‟ se torna inevitável! Caberá aqui a mais intrigante de
todas as perguntas. Que livro Misterioso (Milagroso) e Maravilhoso é este?
A „Bíblia‟ tem essa missão! Desde os primórdios até a consumação dos
séculos, ela obrigatoriamente (Teve, Tem, e Terá) que passar pelas mãos
dos homens, quer sejam eles “Bons ou Maus, Justos ou Injustos, Sagrados
ou Profanos”. A „Bíblia‟ terá que atravessar os mares, oceanos e os
milênios. Percorrer os quatro cantos do planeta, até encontrar o último
homem da terra. E nada a detém e jamais poderão detê-la.
(Quer queiramos ou não ela está viva, ela existe, persiste e resiste
ao tempo, nos acompanha e ninguém consegue descartá-la e viver sem
ela, de um jeito ou de outro ela está impregnada, penetrada, é inerente
ao nosso ser. Está cronometrada e milimetricamente controlada pelas
„Leis Divinas de Cristo‟ e pelas „Ciências Exatas e Perfeitas de Deus‟).
Está infinitamente acima das Leis dos homens e das “Quânticas”.
Aliás, o que não falta é a “Quantidade” de pessoas na internet através
dessas ondas eletromagnéticas fazendo um verdadeiro bombardeio uns
sobre os outros enviando raios e torpedos, em contínuos fluidos positivos e
negativos por todos os lados. E cada vez mais com a cabeça inchada,
ninguém consegue entender mais nada.
Mas só a „Bíblia‟ tem todas as respostas, ela abala todas as nossas
estruturas e constantemente coloca em “Xeque” todos os acervos e
acúmulos enciclopédicos dos conhecimentos humanos. E atrai como um
imã todas as ciências dos homens em tornos de si. Será que ainda não
percebemos isso? Que a „Bíblia‟ é o centro de todas as atenções, de todas
as coisas? Tudo gira em torno dela. Até isso a „Bíblia‟ faz (gera milhões e
milhões de empregos). De um jeito ou de outro, quer seja a favor ou contra.
A „Bíblia‟ sim, faz o Mundo “Girar” de verdade, desde os mais
“Inspirados” até os mais simples dos homens e até mesmo os “Super
Homens”, se (doentes, ou sãos), se “Conscientes ou Não”, (todos têm que
arregaçar suas magas e pegar as suas luvas), os seus martelos e as suas
ferramentas. Ainda vão ter muito o que cavar e procurar. Faça sol, ou faça
chuva, escaldante calor ou o tenebroso inverno. Pois a „Bíblia‟, coloca todo
mundo para trabalhar. (Jamais haveria outro livro tão fascinante para fazer
tudo isso!).
É exatamente por isso que a „Bíblia‟ tem essa “Autoridade e esse
Controle sobre todos Nós”, é a única que tem todas as cronologias de
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