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Contracapa
Pode parecer coisa de fanático religioso, mas não é. A
abrangência é em nível mundial, para todos os países e raças, sem
distinção de espécie alguma. Livro que pretende agradar a religiosos,
não religiosos e até mesmo a ateus, pois não está vinculado a coisa
alguma, mostrando que cada um é livre e senhor de si mesmo. Este
livro fala sobre filosofia, psicologia, teologia, saúde, educação e
muito mais. Enfim, é o mais importante livro de autoajuda e
autoconhecimento deste planeta. Certamente você nunca viu nada
igual. Neste livro, serão apresentadas respostas para várias questões,
tais como: 1. Qual a origem das doenças? 2. Como o homem surgiu
neste planeta? 3. Como surgiram os idiomas? 4. Como surgiram o sol
e os planetas? 5. Como surgiram as árvores, o ovo, a galinha, a baleia,
o dinossauro? 6. Nós somos nós mesmos? Ou somos controlados?
Por quem? 7. O que é o poder sutil, oculto? “Uma vida sem buscas
não é digna de ser vivida.” (Sócrates) É uma leitura que vai cativando
o leitor, pois quanto mais para o final, mais e mais vai se tornando
interessante. São verdades nunca antes reveladas. Depois de ler esta
obra, você certamente não será mais o mesmo! Nosso mental tem de
ir além do convencional para realmente sermos alguma coisa que
preste!
Nasci no dia 2 de setembro de 1948 na cidade de Miradouro,
Minas Gerais, Brasil. Meu nome é João Batista de Lacerda. Tenho
sete blogs e o livro chamado O HOMEM DE DEUS. Tenho uma
presença marcante na Internet e nas Redes Sociais Google+ e
Facebook. Eu sou “O HOMEM DE DEUS”, mas não somente eu, pois
todo ser humano é de Deus. Em 2002 comecei a receber
intuitivamente as primeiras mensagens. Em verdade, são 40 anos
trabalhando nesse projeto. São 180 mensagens, de leitura fácil,
agradável e estimulante. Livro que, de agora em diante, fará parte do
seu viver, como joia de inestimável valor.
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Nota: Esse livro pode ser impresso e vendido, em
português e outros idiomas, sem nenhum pagamento ao autor,
desde que conserve a capa e não altere o texto.
Ass.: O Autor.
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A Terra Prometida.
Poucos acreditaram em Noé, poucos acreditaram em
Jesus, e poucos acreditam no Consolador enviado por Jesus.
Sempre foi assim. Entretanto, muitos acreditaram que Hitler
poderia fazer um mundo melhor, muitos acreditam que um
presidente de uma grande nação pode fazer um mundo melhor,
muitos acreditam que um chefe de uma grande religião pode
fazer um mundo melhor. Fica patente que acreditamos mais em
utopias do que em realidades. Jesus seria um falsário como
qualquer um de nós? Um enganador que promete e depois não
cumpre? Absolutamente não! Chegou a hora de se cumprirem as
profecias. Chegou o momento de cada um de nós colhermos
aquilo que plantamos. A maioria plantou e anda plantando todo
tipo de vícios: do corpo, da palavra e da mente. Poucos respeitam
este veículo sagrado, o corpo, que nos foi dado por Deus para
nossa evolução. Poucos fazem bom uso da palavra. E poucos
fazem bom uso do poder mental. Fazer bom uso do corpo, da
palavra e da mente significa exercitar virtudes. Significa cumprir
integralmente os dez mandamentos e observar os sete pecados
capitais como um código de acesso à evolução, o que significa
vencer a nós mesmos, nossa natureza inferior. Isso significa fazer
a vontade do Pai, como Jesus fez e recomendou. Buda e Jesus
foram exemplos de virtudes, mas nós não estamos nem aí para
seguir seus exemplos. Preferimos, ou melhor, somos guiados
para um mundo onde reina a degeneração, a depravação, os maus
costumes, onde a ética e a moral praticamente inexistem. Onde o
gozo fugaz pela matéria e na matéria suplanta a busca pelo gozo
espiritual que pode vir até nós, desde que façamos a vontade do
Pai, para que o “Venha a nós o Vosso Reino” seja uma realidade
em nossa vida.
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“Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da
justiça e do juízo. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não
o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o espírito da
verdade, ele vos guiará a toda a verdade; porque não falará por si
mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as
coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do
que é meu e vo-lo há de anunciar.”
João, capítulo 16, versículos 8, 12, 13, 14.
Este é o roteiro a ser seguido por aqueles que herdarão a
Terra Prometida após o caos que se aproxima.
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Advertência.
Não pretendo executar as funções de médico, pois para
tanto não sou formado. Também não pretendo destruir os meios
de comunicação, as religiões, as indústrias de medicamentos e
alimentos. Apenas sugiro que tudo seja feito com a preocupação
exclusiva em beneficiar ao invés de beneficiar-se da falta de
informação e ignorância dos semelhantes. Que a recomendação
de Jesus seja seguida rigorosamente:
“Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei”.
Ass.: O Autor.
“Aqueles que realmente acreditam em suas crenças
piamente, sem reservas ou questionamento, têm uma grande
dificuldade de entender uma realidade que não bate com suas
expectativas.”
A Passagem. Ricky Medeiros.
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Apresentação.
No dia dois de setembro de 1948, nasci para o mundo
tridimensional na cidade de Miradouro, Minas Gerais. Sou o
oitavo filho de uma família de nove homens e uma mulher, sendo
esta a caçula. Passando por Muriaé, Tombos e Barra Mansa,
cheguei a São Paulo aos vinte anos de idade, onde morei por
vinte e nove. Foi no início dos anos setenta que li num livro, mas
não me recordo mais qual era, que dizia: “O Consolador, aquele
que daria início ao advento da nova humanidade, teria origem na
América do Sul, mais provavelmente no Brasil”. Aí, surgiu um
pensamento. Seria eu tal personagem? Mas, ao mesmo tempo,
achei ser algo muito grandioso, grandioso demais para minhas
possibilidades. Relembrei algumas vezes e acabei esquecendo tal
pensamento. Continuei lendo, lendo muito, e tudo que fazia ou
pensava, eu guardava só para mim, pois esta é a natureza do
introvertido. No ano de 1997, deixei de trabalhar para viver de
minhas próprias economias, sem ao menos saber por que estava
tomando um novo rumo! Mas hoje sei que estava sendo
impulsionado a cumprir a missão. Mudei de São Paulo para viver
em cidades mais sossegadas, para meditar e estudar os livros
valiosos. Já havia selecionado vários livros, e, entre os melhores,
separei trinta obras. Ficava ansioso para chegar a hora da
divulgação em massa de tais livros. Até esse tempo, por volta do
ano 2000, nunca havia pensado em ter habilidade para escrever
alguma coisa. Porém, já em Poços de Caldas, Minas Gerais, no
ano de 2002, começaram a surgir algumas ideias e eu comecei a
anotá-las. Eram pequenas mensagens, que anotava em qualquer
papel que encontrava pela frente, e ia guardando sem maiores
pretensões. De pequenas mensagens, elas foram se tornando
maiores, até que, no final de 2005, o volume de mensagens era
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bem grande. Assim, fiz uma triagem, as mensagens de pouco
valor ou repetidas foram para o lixo. Pela primeira vez passei as
anotações para um único caderno, concluindo dessa forma
setenta por cento do que deveria ser um livro. Deixei a
casualidade e parti para a objetividade. E foi assim que concluí
os trinta por cento restantes no mês de maio de 2006. Foram
nesses últimos meses que vieram as mensagens mais
significativas. A ideia inicial era só divulgar os livros, nada de
escrever um. Anos antes, pela minha ansiedade e achando que já
eram suficientes trinta ou trinta e cinco livros, eu teria feito um
trabalho precipitado, de pouco valor, pois alguns dos livros mais
importantes entre os cinquenta só chegaram nestes últimos anos,
e de forma imprevisível. Se não fossem os contratempos e as
adversidades, nem a escolha dos cinquenta livros, nem a feitura
desta obra teriam chegado a bom termo. Foi assim que aprendi
uma grande lição: nada se colhe antes do tempo certo. Justiça
seja feita. Só vim a dar um grande salto para as coisas divinas
assim que comecei a pôr em prática os ensinamentos de Jesus em
seu livro de nome: “Nova Ordem de Jesus”, psicografado por
Diamantino Coelho Fernandes. Dessa maneira, toda noite antes
de deitar, ouvindo “Sonata ao luar”, de Beethoven, ponho-me de
joelhos em sinal de humildade e reverência, para nesse ambiente
de paz, elevar meus pensamentos às forças superiores do
universo. É assim que converso com o Pai Celestial, com Jesus,
com as forças de bondade, de sabedoria e de poder. Uso palavras
simples, que brotam de dentro de mim. Poucos minutos são
necessários. O importante mesmo é a humildade e a sinceridade.
De forma quase simultânea, tanto este livro que termino com esta
apresentação, quanto a seleção dos cinquenta livros especiais,
escolhidos entre centenas, chegam ao fim. Foi muito difícil
conviver com a ideia de ser o Consolador prometido. Contudo,
hoje em dia, até mesmo me divirto na rua, vendo as pessoas e
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sabendo que elas não têm a mínima ideia de que próximo a elas
está o Consolador prometido por Jesus Cristo. Não foi nada fácil
chegar ao término da missão, pois a minha morte foi
encomendada mais de uma vez por pessoas a serviço das trevas.
Foi por essas forças negativas que aprendi a usar o poder, a
neutralizar suas investidas através do amor-bondade. A maldade
só pode ser neutralizada pela força divina da bondade. É
fantástico ser um milionário das coisas divinas: ser bondade, ser
sabedoria e ser poder. Somente pela conscientização dos três
atributos divinos em mim mesmo e sua exteriorização em
palavras e pensamentos é que tive um avanço extraordinário.
Não basta a conscientização apenas, é preciso usar, exteriorizar.
Quanto mais uso, mais me conscientizo e quanto mais me
conscientizo, mais uso. Este é o novo rumo para a formação da
nova humanidade. E é para isso que o Consolador prometido está
presente. Para conscientizar a todos do grande e fabuloso
potencial que se encontra dentro de cada um de nós. Na verdade,
o Consolador é a mensagem, como verão no decorrer da leitura.
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