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PREFÁCIO
Gostaria de dedicar este livro as pessoas que foram muito importantes na minha
vida, que foram Meu Pai e Minha Mãe, sem o apoio deles acho que nunca teria
conseguido nada.
E dedicar também a todas as pessoas que passaram na minha vida, seja
passagens curtas ou longas. Porque junto com elas pude apreender mais e mais, e
continuarei a apreender mais e mais com os outros que irão passar.
Apreendi ao longo de minha jornada que ser Pai não é fácil, mas também não é
impossível, então se você e Pai ou se você e filho leia este livro.
E poderá ver que tudo o que fazemos tem um objetivo, talvez não para hoje,
mais que você poderá ver no futuro.
Escrevi este livro porque sei que todos nós sabemos porque estamos aqui, mais
fica difícil saber porque estamos muito concentrado no problema, então tentarei levar a
vocês pensarem de uma outra forma para que vocês relaxem para poder ver que vocês
sempre tiveram as respostas.
Publico este livro na internet para que todos possam ler e reaprender, para
aqueles que lerem e mesmo assim não consigam apreender, poderá entrar em contato
comigo por email.
A todos uma boa leitura
Do Autor
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INTRODUÇÃO
.A todos os leitores prometo que este livro não irá lhe trazer nada de novo, o que
eu vou escrever neste livro, e uma síntese de tudo aquilo que vocês já ouvirão falar,
sobre a vida e a religião.
.Só que irei expor de uma maneira mais abrangente e clara. Para que, qualquer
pessoa que queira saber “Por que Estou Aqui?” Seja respondida.
.Espero que ao final deste livro, eu tenha conseguido responder alguma das
perguntas que sempre os seres humanos fazem em suas vidas.
.Ao final da leitura vocês saberão que todos os seus desejos serão possíveis.

POR QUE ESTOU AQUI ?
.Esta é uma pergunta feita por gerações e gerações, e será feito por outras
gerações futuras.
.Do ponto cientifico estamos aqui porque uma mulher é um homem se unirão e
formaram um terceiro ser.
.Do ponto bíblico somos frutos do Pecado. Quando Adão e Eva foram expulso
do Paraíso
.Do ponto Espiritual somos a encarnação de um ser. Que quis nascer na família
onde atualmente está para que pudesse com a ajuda dos pais se elevar espiritualmente.
.Qual deles esta correto?
.Se eu lhes disser que todos estão certos! Você acreditaria?
.Pois bem. Estamos aqui para cumprir uma missão, isto todos nós sabemos, só
não sabemos qual é a nossa missão. Cada ser Humano tem uma missão como: de
comandar e de ser comandado.
.Já imaginou se só houvesse comandantes, em quem a gente iria dar ordem? .E
se só existe comandados quem iria nos das ordem? Seria um caos total, por isto e que
temos chefes e subordinados. Tanto no trabalho, como na casa, como no laser, se você
prestar atenção existe em qualquer lugar que você for. Se não fosse isto não teríamos
nada.
.Sendo assim você esta aqui para alguma coisa, ou para comandar, ou para ser
comandado. E não adianta inverter a situação porque não vai dar certo. Você pode ser
comandado no trabalho e comandar em casa. Tudo bem o que não pode acontecer e
você ser um comandado e querer dar ordem ao seu comandante, isto esta errado, por
mais que ele esteja errado você tem que obedecer, por que ele é o responsável se alguma
coisa der errado ele será o responsável.
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.Como eu disse todos os ensinamentos estão certos. Por que? Se não fosse a
união de uma mulher e um homem, se Adão e Eva não tivessem comido do fruto
proibido e sendo expulsos e se não fosse os espíritos, não existiríamos.
.Se você unir varias partes boas de pessoas mortas, mesmo que os tipos
sanguíneos sejam iguais, mesmo que você faça no tempo exato que os órgãos
sobrevivem fora do corpo humano, você não conseguirá criar uma outra pessoa.
.Vocês já viram casais que fazem tratamento de fertilidade para conseguir ter um
único filho, e casais que não queriam e tem vários filhos.
.Então o que ocorre? Ocorre que para que se nasça uma pessoa, um espírito
precisa querer nascer naquela família, não adianta usar recursos científicos, precisa
primeiramente haver amor entre o casal, mas não aquele amor de fala, mais sim um
amor verdadeiro. O casal não precisa estar unidos em laços matrimoniais, mas eles
precisam se amar mutuamente.
.No começo os teólogos achavam que Adão e Eva tinham cometido um grande
erro para que fossem expulsos do Paraíso, hoje eles viram que Adão e Eva, Comeram a
fruta da Sabedoria e não outra que eles haviam imaginado. Sendo assim Adão e Eva
experimentaram pela primeira vez na humanidade o que a gente chama hoje de livre
arbítrio. Sendo assim se eles não tivessem feito, provavelmente a humanidade poderia
se limitar a algumas dezenas de moradias “primitivas” e nada mais.
.Se você esta lendo este livro, se você esta respirando, se você esta VIVO, não é
porque seus pais querem isto mais sim porque seu espírito quer VIVER, VIVA a vida,
desfrute dela o quanto puder, ache seu lugar na sociedade, se ficar entediante mude, faça
as coisas que você gosta de fazer, de uma maneira ou outra você será útil à sociedade.
.Quer ver: se não existisse o agricultor, não existiria colheita, não existira
alimentos, não existiria mercados, não existiria onde comprar, não existiria o que comer.
Sem alimento o homem fica fraco e morre.
.Como eu vi uma vez na reportagem se não fossem os planquitons, o menor ser
marítimo, não existiria alimento, para os peixes pequenos, para os grandes se
alimentarem e nem para os demais animais aquáticos.
.Talvez deva ser isto o que ocorreu com os dinossauros, se tornaram seres tão
grandes e quando eles não conseguiram achar mais os pequenos não tinham mais como
se alimentar. Só os seres que eram pequenos conseguirão sobreviver, porque precisam
de pouca comida para sobreviver. Assim podemos explicar melhor, porque alguns seres
foram extintos e outros não.
.Da mesma forma os exemplos estão por toda a volta, se você acha que você não
esta fazendo nada de importante, pare e pense, é se meu trabalho não existisse o que
seria do mundo. Reflita e você verá que você é uma peça muito importante. E igual a
um relógio de corda ou uma peça de computador, se faltar qualquer peça não
funcionará. No caso do computador existem peças acessórias que dão mais capacidade e
que se tiradas ele ainda continuará a funcionar, mas com sua capacidade reduzida.
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.Então pergunto a você Leitor Porque você esta aqui? Pense e reflita. Você verá
que é uma pessoa útil a sociedade, não desperdice esta oportunidade.
.No mundo espiritual você é quem pediu para nascer nesta família, para que com
a ajuda deles você consiga se elevar, mais e mais, então o mínimo que você pode fazer e
amá-los. Segundo a espiritualidade estamos aqui para encontrar nossa alma gêmea e
junto com ela unir-mos e forma um só ser. Então se você ainda não achou aquela pessoa
que te deixa “bobo” procure você esta no local certo.

COMO DEVO VIVER?
.Depois de entender por que estamos aqui, que não foi porque nossos pais não
tiveram cuidados, que foi gerado através de um amor entre duas pessoas, e que seu
espírito queira nascer nesta família para poder apreender algo que estava faltando.
Agora temos que saber: Como devo viver?
.Você deve viver com muita alegria, ter prazer no que faz.
.Lógico que ganhar dinheiro e muito bom e necessário, já que vivemos num
mundo capitalista e tudo gira em torno do dinheiro, se não fosse o dinheiro, você não
estaria lendo este livro. Mas viver só para ele também não é bom.
.Vi muitas pessoas que ganhavam bem e que mesmo sobrando dinheiro, para
fazer o que quisesse, não era feliz. Porque a felicidade não se compra, se adquiri através
de muito esforço. E a mesma coisa que você querer alguma coisa que não existe nos
dias de hoje, talvez amanhã ela possa existir mas hoje ninguém nem sabe como é, então
como você poderá comprar? Já a felicidade existe em tudo e em todos os lugares basta
você apreciar.
. Porque isto ocorre? A pessoa fica tão concentrado em ter dinheiro, que esquece
que o tempo passa, passa a infância, a adolescência, a maturidade, esquece da família,
esquece dos amigos, e quando olha para traz não consegue mais voltar, porque o tempo
passou. Ai ela se vê rodeada de pessoas que só estão com ela porque ela tem muito
dinheiro, só encontra cônjuge que não o ama. Isto deixa qualquer pessoa triste.
.Então reflita o que você quer do fundo do coração, faça uma parada em sua
vida, relaxe e imagine se você pudesse fazer qualquer coisa, o que você faria.
.Qualquer que seja a sua vontade, posso lhe afirmar com total convicção que
você pode fazê-lo no seu estado atual, seja qual dificuldade você esteja passando.
.Não precisa ser milionário para poder ajudar as pessoas, você não precisa ajudar
todo mundo basta ajudar uma de cada vez, mas na forma simples ensine a pessoa a
pescar, não adianta você pescar o peixe para ela, porque ai ela será dependente de você
pelo resto da vida.
.Ao trabalhar sinta PRAZER, ao fazer uma boa ação sinta o AMOR. Não fique
esperando recompensas nem elogios, faça por que seu CORAÇÃO quer, faça para que o
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seu ser se sinta BEM. Tudo o que você fizer com esta convicção será muito bom para
VOCÊ.
.Se alguém magoar ou te aborrecer, simplesmente reflita, tire desta experiência o
lado bom, o que você aprendeu com esta pessoa, o que ela lhe transmitiu, reflita, reflita,
você verá que algum ensinamento ela lhe passou, assim que você entender o que ela
quis lhe passar diga “muito obrigado”, pode ser na frente dela ou apenas em
pensamento. Porque ficar remoendo sentimentos de magoa e igual a ficar espremendo
algo, como laranja, cana de açúcar, você espreme, espreme, espreme e o que era para
ficar gostoso, fica azedo, ou cheio de sujeira.
Para tudo o que ocorre em nossas vidas sempre tem dois lados da moeda, um lado bom
e um lado ruim, por mais que o acontecimento te deixe desapontado, agoniado, triste,
pare e reflita, o que você estava pensando em fazer, de uma olhada a sua volta vê o que
esta acontecendo no momento, verifique o que aconteceu depois, reflita, imagine se
tivesse acontecido do jeito que você gostaria que acontecesse. De vez em quando
precisamos esfriar a cabeça, precisamos dar um tempo, precisamos buscar ajuda, deves
em quando precisamos acreditar que tudo o que ocorre com a gente e para o nosso
próprio bem. Pense reflita, examine.
Não se exalte porque alguém bateu no seu carro novo, não critique alguém por ter feito
errado, não se critique por que não conseguiu, tudo e uma soma de acontecimento,
depois mais tarde você verá que tudo estava arranjado para o seu sucesso. Para que este
sucesso venha mais rápido, pense, reflita, e olhe sempre o lado bom das coisas, das
pessoas e dos acontecimentos.

MANUAL DA VIDA
.Muitas pessoas reclamam que a VIDA não tem um manual, para que possamos
dar uma lida e poder compreender melhor.
.Então pergunto. Alguém já léu o manual de um MP3, câmera digital, de um
DVD, TV, etc... Quem respondeu que sim, provavelmente só deu uma lida em como
ligar os cabos, e alguns comandos básicos. Mais a maioria vai responder que não, que
não precisa ler porque e muito simples de usar estes aparelhos.
.Posso concordar com a maioria que é muito simples utilizar todos os aparelhos
que o homem constrói, mas existem detalhes, inovações que não usamos, porque
desconhecemos que existe.
.É a mesma coisa que uma mãe preocupada com o que a criança vai comer na
escola, coloca uma certa quantia na carteira do filho, sem que ele saiba. Ao ir para
escola a criança tem certeza de que não tem dinheiro, porque esqueceu de pedir para
mãe, então ele nem olha para carteira para saber se tem. Ele já tem gravado do dia
anterior que ele tinha gasto tudo. Sendo assim a criança não compra nada porque acha
que não tem dinheiro.
.E é assim com os aparelhos, você pode ate ter comprado um novo aparelho,
porque ele tinha alguma coisa nova, mas e o restante que o fabricante colocou, e não
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anunciou, porque o fabricante explica como utilizar as novas ferramentas no manual,
sendo assim ele não precisa colocar tudo o que aparelho faz na embalagem.
.Pois bem então eu lhes vos digo, que o manual da VIDA existe, e que
provavelmente todos saibam, sejam Católicos, Evangélicos, Testemunha de Jeová, todas
as diversas religiões do mundo, que fazem à oração do “Pai Nosso”.
.Você já leu, já refletiu, já escreveu esta oração?
.Ela contem toda a sabedoria, de como devemos ser e agir. Quer Ver
PAI NOSSO QUE ESTAIS NO CÉU = Se falamos Pai Nosso, quer dizer que ele
é nosso pai (ate o presente momento, nunca ouvi dizer Pai de Jesus Cristo), se ele é
nosso Pai, nos somos filhos Dele. Não é assim, filho de peixe peixinho é, filho de
cavalo e cavalinho, então Filho de Deus é Deusinho.
SANTIFICADO SEJA O VOSSO NOME VEM A NÓS O VOSSO REINO =
Tudo o que nós quisermos e colocarmos na mão Deus será santificado é virá ate nós.
SEJA FEITO A SUA VONTADADE ASSIM NA TERRA COMO NO CÉU =
Devemos imaginar o que queremos, dizem que quando sonhamos estamos no Céu,
sendo assim tudo o que projetamos no mundo dos sonhos, um dia se torna realidade.
O PÃO NOSSO DE CADA DIA NOS DAÍ HOJE = Devemos pensar no hoje,
esquecer o ontem e não ficar pensando só no futuro. Devemos criar o futuro, mas não
ficar pensando a todo instante e deixar as oportunidades de hoje escapar.
PERDOAI NOSSAS OFENSAS ASSIM COMO NÓS PERDOAMOS A
QUEM NÓS TEM OFENDIDO = Aqui temos a clara certeza de que quem esta certo
perdoa, perdoar uma pessoa significa deixar ela seguir a vida dela e você seguir a sua
vida. Quem não perdoa fica se remoendo e isto pode é causa diversas doenças e
desgraças.
E NÃO NÓS DEIXEIS CAIR EM TENTAÇÃO MAS NÓS LIVRAIRNOS DO MAL = Assim encerramos a oração pedindo que ele nos oriente e que não
deixei a gente seguir por caminhos errados.
AMÉM = Toda vez que falamos amém devemos faze-lo com o
sentimento de gratidão. Agradecendo pelo que temos e o que vamos receber.
.Alguém tinha notado isto antes?
.Não te falei que você sabia o manual da vida. O grande problema e que quando
fazemos esta oração estamos com tanta pressa, que ao menos sabemos o que estamos
falando, ou simplesmente se tornou automático. Por isso é que sempre peço para que
pare, pense e reflita. Isto pode mudar muito o seu conceito de vida
.Agora sabendo que o manual existe, que você conhece ele de cor, ponha ele em
pratica, e para que você não esqueça, faça a Oração todos os dias, se possível a todo
momento.
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Nunca esqueça que você é filho de Deus, e por isto você já possui todas as coisas
do seu e da Terra, acredite nesta convicção, e ouça atentamente a todas as pessoas, cada
uma lhe trará uma informação vital para você. A cada acontecimento de sua vida foi
feito e acontecerá para que você possa evoluir, nunca será porque alguém não gota de
você. Mais sim porque ele ama muito você e que ele lhe faz tanto mal. A figura
predominante e nosso Pai biológico, muitos acham que eles não servem para nada, mas
se você analisar bem fundo, olhar para traz ver tudo que ele vez ou deixou de fazer foi
para que você pudesse fazer melhor, ou ver que aquele caminho não leva a nada.
Não fique esperando que um anjo apareça na sua frente e lhe dirá o que você
deve ou não fazer da sua vida. E igual uma piada “depois de muito tempo de chuva o rio
começou a subir, um certo morador começou a orar, que Deus vai me salvar. De repente
o vizinho fala para ele o rio esta subindo pegue o que puder e salve sua vida. Ele
responde que Deus vai me salvar, o rio começa a subir e os bombeiros chegam de barco
e fala entre no barco senhor se não você vai morrer, não Deus vai me salvar, a pessoa
sobe no teto e o helicóptero chega para resgatar, senhor suba na gaiola que vamos salvalo, e ele volta a afirmar que Deus vai lhe salvar, então, as águas arrastam ele e ele
morre. Muito furioso a pessoa chega no Céu e vai logo pedir explicações, Deus eu era
uma pessoa tão boa, ajudava a comunidade, e você não foi lá para me ajudar. Então
Deus explica, lógico que tentei ajudar. Pedi para o seu vizinho falar que as águas
estavam subindo, mandei o corpo de bombeiro ir buscar você , como você não foi pedi
ainda para o helicóptero ir te resgatar, mais você não quis minha ajuda”.
Então por isso e que sempre falo para você pensar, refletir e analisar. Será que
Deus esta tentando falar algo para mim, será que aquele comentário do meu amigo,
poderá me ajudar.
Deus esta presente em todas as coisas e pessoas. Teve uma vez que eu estava
procurando um doce de amendoim de uma certa marca, porque a minha esposa grávida
queria comer, e procurei em todos os mercados da cidade e em alguns na cidade vizinha
e não achei. De repente me deu uma vontade de perguntar para a repositora do mercado
que estava na gôndola, se ela sabia onde eu poderia encontrar aquele doce de
amendoim. E ela me respondeu sei sim, eu vi no outro mercado. Acontece que este
mercado ficava lá do outro lado da cidade, mas como queria eu fui ate este mercado,
pensando que eu iria achar uma gôndola inteira daquele doce, chegando lá achei o doce
mas ele estava numa única fileira, quase que acabando. Então eu me pergunto anjos
existem? Na minha opinião eles existem só que nunca iremos ver eles como
imaginamos, serão pessoas normais, que na hora da dificuldade, irão nos orientar.

PORQUE EXISTIMOS?
.Caro leitor, se você chegou ate aqui sem pular nenhuma pagina então você
apreendeu porque você está aqui.
.Se ainda não entendeu, vamos fazer um breve resumo.
.Você nasceu e foi criado na sua família, porque em alguma ocasião você quis
nascer nesta família.
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.O seu espírito precisava de alguma informação que esta família iria lhe passar
para poder se aperfeiçoar espiritualmente.
.Você precisa ser útil à sociedade em que vive. Você deve fazer coisas que lhe
proporcione PRAZER e AMOR.
.Descubra o dom que existe em você, experimente trabalhos manuais, artísticos,
trabalhar como voluntário, trabalhar em empresas mesmo que não seja bem
remunerado, isto tudo para que você consiga ver e sentir, qual destas poderá ser o
trabalho que lhe da prazer em faze-lo, e não fazer apenas porque será bem remunerado.
Lembre-se passamos 1/3 de nossas vidas no trabalho, 1/3 executando trabalhos
domésticos e 1/3 dormindo.
.Existimos pelo simples prazer de ajudar, os outros, assim que você entender e
assimilar isto você verá como sua vida e bela e maravilhosa, e como você poderá ser
mais feliz do que já é.
.Não esqueça de refletir sobre a oração do PAI NOSSO.

PORQUE DEVEMOS MORRER?
.Devemos morrer pelo simples fato de que o nosso corpo não foi feito para durar
para sempre. Ele possui limitações e tempo útil de vida.
.Devemos morrer para que nosso espírito possa escolher uma nova família para
que ele possa apreender mais e mais.
.Devemos morrer pelo simples fato de deixar os nossos bens, conhecimentos, as
novas gerações.
.Já imaginou se ninguém morresse? Quantas pessoas estariam Habitando a
Terra? Que tédio seria viver por muito tempo? O que você faria aos 200 anos de vida
iria pela centésima vez ao aniversário de seu bisneto?
.Ou você iria achar um jeito de morrer.
.Então temos diversos motivos para morrer. E motivos para viver, não temos?
.Vocês já viram algumas reportagens onde ouve um capota mento é só um
membro da família sobreviveu, ou de acidentes iguais é um deles a pessoa morre e a
outra sobrevive. Ou pessoas que tentaram se matar e não conseguiram e pessoas que
estavam bem e de repente morreram. Possivelmente você já viu ou ouviu diversas
historias assim.
.Então existe uma força que controla a VIDA e a MORTE?
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