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O que é, e o que parece ser.

Eu não criei a igreja que se refere a mim. Eu, sou o caminho daquilo que é. A igreja tem 
outro caminho, diferente, é o caminho do que parece ser.
Não busquem respostas escondidas, pois, não as há. Leiam as palavras, tal qual são, e 
na  ordem  que  são  ditas.  A  referência  está  no  princípio,  e  o  princípio  consta  de 
compreender o Pai, a Deus, e nossa relação com ele. Quem é ele? E, quem somos nós?

Igreja! O templo do Senhor

Cuidem do seu dinheiro,  pois  ele é a energia dada por Deus,  diretamente para você  
realizar no mundo os seus experimentos, desejos e provas.
O templo do Senhor, de Deus, é o teu corpo. A imagem de Deus é a sua mente, que é o  
espírito de Deus em ti. O teu coração é o altar.
Teus filhos as salas que Deus deu como obrigação, o exemplo que darás ao mundo, 
mostrando o Deus em teu interior. Já teus pais são as salas de agradecimento e dadivas  
para Deus. Tudo que por eles faças, a Deus estarás fazendo, e o mesmo com as salas  
que são teus filhos.
Usem  seu  dinheiro  no  templo  do  Senhor!  Que  são  você,  seus  progenitores  e 
descendentes. 
Para onde olhem, o único que poderão ver, são templos de Deus. Alguns na forma de 
plantas, outros na forma da mãe terra, os minerais. O sangue de Deus é a água! Cuidem 
dela.                                                                                 

A Bíblia                                                                                                        

Vejo que vocês, buscam explicações sobre mim em um livro que eu não escrevi. E, como 
não chegam a compreender, o que ali está escrito, solicitam a outros que expliquem quem 
sou, e o que sou.
Não encontrarão essas respostas nesse livro, como também, pastores e religiosos das 
igrejas que tem minha figura como centro, não podem responder o que eles mesmo não 
sabem.
Todos vocês são meus meninos, independentes da idade, pois são minhas crianças no 
mundo da compreensão sobre o Pai, que é Deus, que é a própria Existência. Na medida  
que sejam conscientes, que saibam o caminho, que abram seus olhos internos, passarão 
a  ser  meus  rapazes.  E,  quando  compreendam  como  eu,  serão  meus  iguais  em 
consciência e sabedoria. Esse é o meu desejo, e também, o presente que vocês podem 
me dar, como vejo que isso é a intenção, o desejo no coração de cada um.
A diferença básica para me compreender, é poder entender o que difere entre todos os 
seres humanos e Deus. Deus cria todos os seres, com esse mesmo nome, seres, sem 
olhar nenhuma diferença. Pois, todos e cada um, são iguais aos olhos de Deus. Sem 
diferença.



Vocês, ao tratar de compreender, colocam nomes diferentes em cada ser, seja “Terra”, ou 
mineral, vegetal ou animal. Entenda-se! Para Deus, são simplesmente seres, parte do seu 
próprio corpo, sua criação e construção.
A água, que é base para a vida, está composta por vários seres, muito menos que os 
corpos humanos. Todos os corpos, formam o que se denomina Partículas. Um humano é 
uma partícula da humanidade como um todo. 
A humanidade, é formada por humanos de diferentes lugares, raças, que a sua vez, cada 
um, são uma partícula da humanidade. Sendo também a humanidade como um todo, uma 
partícula em si mesma. 
Lembrem que para Deus, o tempo não existe. Ele é um ingrediente, como a farinha no  
pão, na construção da “Existência”. Pois, a existência é formada por partes do próprio 
Deus, Cada partícula, e cada um tem como base a Deus.
Assim, pois, para entender ao Pai, entendam que não existem cães ou gatos, todos são 
seres,  com as diferentes características que Deus deu a cada um. Os humanos não 
podem  criar  o  “Grande  Universo”,  criado  e  construído  por  Deus.  Más,  ele  tem  a 
característica, dada por Ele, de construir e criar, usando as partículas criadas por Deus. 
Já Deus, Cria e constrói, desde si mesmo, desde seu próprio ser. Como os pensamentos, 
que são seres que passam a construir o nós mesmos.
Nós não somos irmãos, somente com os demais humanos. Nós somos irmãos de todos 
os seres, que a sua vez, nos amam e protegem, sejam plantas, minerais ou animais. Essa 
compreensão é a primeira abertura de olhos internos dos seres humanos.
Quando  o  humano  abre  seus  olhos  internos,  a  comunicação  com  todo  o  saber  da 
existência tem início consciente em cada um. Ela se produz no sono, no silêncio da noite,  
no retiro. Os livros, como a bíblia, uma vez compreendidos, já não mais são necessários,  
ficam dentro de nós, gravados na linguagem sutil da compreensão. 
Eu não vim com um corpo ressuscitado, pois isso vai contra as leis criadas por Deus, o  
Pai.  Más, as reencarnações, podem ser totais,  ou parciais,  pois o ser vocês chamam 
Jesus,  que fui  eu,  está impresso na eternidade do todo,  que é Deus.  E como vocês 
acreditaram  com  tanta  esperança,  o  Pai,  me  deixou  fluir,  para  explicar  o  meu 
conhecimento, para aclarar e responder as dúvidas sinceras.
Más, será que vocês compreendem claramente minhas palavras, “Eu e o Pai somos Um”, 
“todos somos irmãos”?  Que todos somos irmãos,  eu  acabei  de  explicar.  Más,  o  que 
significa “Eu e o Pai somos Um”? Porque não disse, sou Deus? 
Eu não disse sou Deus, porque Deus é tudo e todos. Para onde olhes, somente a Deus 
poderás ver. E, tudo aquilo que não consigas enxergar, também é o próprio Deus.
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