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Agradecer a cada instante  

 
Gostaria de começar agradecendo a Deus, a inteligência 

Suprema e causa primária de todas as coisas. 
Entendi que Deus é chamado pelas mais diversas civilizações e 

povos como Tupã, Yaveh, Alah, Zeus, entre outros.  
Agradecer não pelo que acho que tenho, mas pelo que sou – sua 

criação. 
Descobri que nem o corpo me pertence, ele é apenas uma 

vestimenta para descer, ou às vezes subir para os palcos dos mundos 
para nova oportunidade de aprendizado. 

Agradecer por compreender a reencarnação como mecanismo 
cíclico da evolução da vida nos mais diversos estágios de evolução, 
desde a matéria inerte ao “anjo” passando pelos reinos mineral, 
vegetal, animal e hominal. 

Pode parecer um agradecimento muito curto e sem belas 
palavras, mas que melhor forma de agradecer do que honrar os 
nossos pais pela oportunidade de uma adensação na matéria e pelo 
carinho e amparo recebidos quando só sabíamos chorar pelo 
simples fato de estarmos com fome? Deve-se ressaltar o esforço de 
cada um deles em auxiliar-nos nas necessidades básicas de 
sobrevivência. 

Aos nossos educadores, quando fomos levados para os bancos 
das escolas do mundo, 

Aos nossos amigos, que nos aceitaram como somos, 
Aos nossos empregadores, quando fomos aceitos em seus 

quadros de colaboradores, 
Aos nossos dirigentes, que recebem a incumbência de 

administrar os problemas sociais. 



Todos os dias, conforme estivermos fazendo nossos afazeres, 
deveres e obrigações, estaremos agradecendo ou não por tudo o que 
nos cerca. 

Por fim, é preciso agradecer por entender a reencarnação como 
a chave que abre as portas para o melhor entendimento de quem 
somos, de onde viemos e qual o nosso destino. Dessa forma, 
superando a barreira cultural da ignorância que atrasa o progresso 
da humanidade e a libertação do espírito humano dos dogmas 
intelectuais além dos que ele já é submetido pelo sistema 
religião/religião sistema (SR/RS). 

 
Introdução 
 

Vou começar dizendo que este livro foi escrito por alguém que 
aceita a reencarnação como Lei da vida. Aceita a Bíblia (Antigo e 
Novo Testamento) como mensagem Divina escrita ao longo dos 
milênios para trazer orientação ao espírito eterno vivendo a 
experiência num corpo material – reencarnado. 

Afirmo que o intercâmbio entre o plano do espírito e o plano 
material é o meio pelo qual essas orientações têm chegado até nós, 
encarnados, ao longo dos milênios. Este intercâmbio se dá com 
todos nós quando deixamos o corpo na cama e dormimos. Nos 
enganamos quando pensamos que só o artista traz a inspiração para 
uma canção, escultura, pintura, poesia ou outra forma de expressão 
artística. Nos enganamos quando pensamos que só os médiuns têm 
esse dom, afinal, todos somos médiuns em maior ou menor grau. O 
maior problema é que não nos preparamos para dormir e, nesse 
momento, inconscientes de que há responsabilidade para o que 
realizamos em espírito durante o sono, nos deixamos levar por 
nossas ilusões, desejos e paixões e pensamos estar usando o anel de 



Giges (anel da invisibilidade) e que ninguém vai ver o que estamos 
fazendo e que por ser em sonhos ou pensamentos não tem 
consequências...  

Destaco que não me considero mais esclarecido que ninguém e 
que não possuo nível para escrever um livro que trate de questões 
tão fundamentais para o despertar da consciência Humana, mas 
tenho clareza da importância do que é expressar um pensamento e 
como ele pode auxiliar outras pessoas a entenderem o sistema social 
e estrutural pelo qual sua educação ou adestração tem sido 
formatada: sistema religião/religião sistema (SR/RS).  

É minha opinião pessoal que está aqui expressa. Não tenho 
nenhum tipo de mediunidade ostensiva a não ser aquela que a 
maioria possui em menor grau, ou seja, nenhum espírito veio até 
mim para transmitir essa visão do mundo. Já faz um bom número 
de anos que descobri que ou você nasce com este dom divino ou 
nasce sem ele. 

É minha opinião pessoal que ninguém vai evoluir sem 
aprendizado e trabalho, e isso sempre vai exigir muito esforço 
pessoal. Pelo aspecto religioso, ninguém vai ser salvo por ninguém, 
vai ter que construir em si mesmo a própria salvação, carregar a 
própria cruz.  

Este livro não tem a pretensão de ser a cura miraculosa para as 
nossas doenças, tem sim a intenção de esclarecer a responsabilidade 
que cada um tem sobre ações, intenções, pensamentos e opiniões 
em tudo o que fazemos, falamos, escrevemos, pintamos, compomos 
e cantamos: o que eu chamaria aqui de nossa obra pessoal, obra esta 
que tem continuidade quando dormimos. 

Somos responsáveis, sim; todas as nossas ações têm reações e 
todas elas ou estão alinhadas com a mensagem Divina ou não estão. 
Não há meio-termo. Ou sabemos e fazemos ou pensamos que 



sabemos e nos deixamos iludir com o falso saber: orgulho 
intelectual. 

Por fim, não leia este livro se você não concorda com o que está 
escrito até agora porque, depois de lê-lo, você não verá o mundo 
apenas com os seus olhos, mas com uma parte do que eu observo. 
Ademais, a minha imperfeição também se expressa fisicamente na 
visão – uso óculos corretivos para miopia e hipermetropia. 
 
Um pouco do autor 

 
Eu fiz uma breve biografia para que no futuro não se crie outra 

“espetaculosa” deste cidadão comum. A intenção é auxiliar na 
identificação de uma trajetória muitíssimo comum da rotina de 
vida de grande parte dos Brasileiros nascidos nas grandes cidades. 
Muitos vivenciaram dificuldades ainda maiores que as minhas e 
outros menores, mas todos conseguirão um certo grau de 
identificação, mesmo aqueles provenientes das cidades menores em 
que as características regionais são muitíssimo variadas devido ao 
tamanho do Brasil. Apesar disso, o Sistema de educação tem a 
mesma base. 

Também será possível identificar os enganos cometidos por 
mim e aprender com eles. Sempre fui muito 8 ou 80 e hoje vejo que 
não é um bom caminho... 
 
Vamos lá 
 

Sempre me considerei um ateu. Fui batizado na Igreja Católica, 
mas não concluí o catecismo e não fiz primeira comunhão. Sem 
motivos para ir à igreja, a não ser para homenagear algum parente 



ou amigo que deixava o plano da matéria (desencarnava) e daria 
para contar nos dedos das mãos os casamentos aos quais já fui... 

Tive as primeiras experiências profissionais entre os 14 e 15 anos 
para a colaboração da manutenção econômica da família: pai, mãe 
e mais 6 irmãos. Os problemas econômicos surgiram com a 
intensificação do processo de alcoolismo do meu genitor. Nesta fase 
da vida temos muita energia, e trabalhar e estudar não foram 
problema. 

Apesar dos recursos limitados, viajei muito nesta época, 
acampei muito pelas praias do litoral paulista, muitas vezes 
pedindo carona na via Dutra, perto de Arujá. Também assisti a 
muitos eventos musicais no Teatro Bandeirantes pedindo dinheiro 
nos faróis da Av. Brig. Luís Antônio. Viajei muito no exercício das 
atividades profissionais por mais de quarenta anos pelo Brasil e 
exterior. 

Falo essas coisas para mostrar que esse lado emocional de lazer, 
férias e feriados já estão há muito bem resolvidos no campo pessoal, 
em outras palavras, alegria e diversão não faltaram. O tanque 
sempre esteve cheio. 

Nem por isso a fase rebelde deixou de se manifestar. O gosto 
musical saiu da Jovem Guarda de Roberto Carlos & Cia e foi parar 
em Uriah Heep, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin e 
Rolling Stones. Eu poderia encher muitas páginas com nomes e 
mais nomes de bandas que movimentaram os neurônios da minha 
cabeça, infernizaram a vizinhança e meus próprios familiares e 
deixaram-me parcialmente surdo... Acusar quem agora pela surdez? 
O trabalho insalubre em nível sonoro? Olha que foram mais de 
década que trabalhei em ambientes onde o barulho fazia parte da 
atração, da emoção e do susto.  



Férias em 1985 e Rock in Rio com AC/DC, Whitesnake, 
Scorpions, Ozzy Osbourne... Como esquecer?? Foi uma 
extravagância, a última permitida, afinal, já tinha uma filha de 2 
anos. 

Apesar da paixão musical, o lado econômico sempre pesou para 
ir ou não a um show de música. Depois de casado, a vida tem outras 
prioridades, e é importante entender e respeitar isso. Até a guitarra 
eu aposentei e vendi; impossível ficar olhando para ela. 

Por conta do gosto musical, adotei calças com bocas justas, 
camisetas que eu mesmo pintava e cabelos longos...  

Sexo, droga e rock’n roll nunca foram meu lema... Sempre fui 
pé no chão – para não dizer careta. A música sempre fez a minha 
cabeça e eu sempre respeitei muito o poder que a droga e o álcool 
tem de dominar a vontade humana. Quanto ao sexo preferi deixar 
as coisas acontecerem e não ficar correndo atrás delas. 

Fui a muito poucos shows, gostaria de ter visto muito mais, 
porém assisti Metallica, Iron Maiden, entre outros.  

Hoje o meu lado metaleiro ainda insiste em dizer que não posso 
morrer/desencarnar sem ver o Judas Priest. 

Na fase da faculdade, quando achamos que estamos com o leme 
da vida na mão, o envolvimento com as questões políticas levou-
me a tomar contato com as ideias marxistas e bolcheviques. Quanta 
ingenuidade achar que era um Marxista Bolchevique. 

Achava que finalmente havia encontrado uma razão maior para 
viver: liberdade – fim da exploração do homem pelo homem; as 
músicas que compus nessa época expressam essa realidade. 

Caí de cabeça nesse ambiente político estudantil agitado. 
Associei-me às ideias de uma corrente estudantil que atuava dentro 
da USP e veiculava o jornal O Trabalho. Passei a atuar na área 
estudantil e foi um passo para a política partidária.  



Ajudei a fundar o PT. Se arrependimento matasse, você não 
estaria lendo este livro escrito por um encarnado, mas através de 
um médium caridoso para aliviar meus pesos de consciência de um 
ex-petista atormentado... 

Saí de porta em porta filiando pessoas e fui o primeiro 
presidente do núcleo do bairro do recém-fundado partido. Levei 
muita gente para dentro do PT, e a principal delas foi o meu irmão 
mais velho, e aqui outro grande arrependimento... 

Se minha vida mudou por causa da política, vocês não 
imaginam o quanto mudou a dele. 

Meu irmão associou-se às ideias de outro jornal que também 
atuava dentro do PT: Causa Operária. Ele foi o segundo presidente 
do diretório do PT. Pela primeira vez vivenciei a política de fato. 
As duas correntes disputavam a presidência do diretório e me vi 
envolvido numa situação até então nunca vivenciada. 

Uma coisa é você jogar bola contra seu irmão (porque os dois 
juntos o mesmo time ficava forte demais) e outra era a disputa que 
estava se delineando. 

Até hoje eu guardo no coração a decisão que tomei e os motivos 
que me levaram a tomá-la e, mais do que tudo, a certeza de que agi 
corretamente. 

Se há alguma disputa que divide dois irmãos, o que está errado 
é essa disputa. 

Sai do Jornal O Trabalho, do PT, pedi a conta no trabalho e 
abandonei a faculdade de Engenharia. 

Você deve estar se perguntando: Como esse cara conseguia fazer 
tudo isso junto? 

Faculdade de Engenharia das 08:00h às 18:00, trabalho das 
20:00h às 02:00h da madrugada e atuar em política estudantil e 
partidária. E ainda pratiquei remo na raia da USP por um tempo. 



Vou apimentar um pouco mais esta história pois tinha com um 
grande amigo - um terceiro irmão, poderia dizer - uma equipe de 
festas. Tínhamos equipamentos de som e luzes e fazíamos muitas 
festas dos centros acadêmicos da USP e outras associações locais. 
Fomos detidos juntos por causa de pichação. Noite inesquecível no 
camburão espremido entre outros e fedendo a gasolina e depois 
enfrentando os bancos duros do DOPS. 

Foi o período no qual vieram os primeiros relacionamentos 
afetivos e, claro, na cabeça de um bicho-grilo/geração 
Woodstock/Paz e Amor, o sexo. 

Já tinha experiências anteriores para saber do que se tratava, 
mas fazer sexo te alucina se você não souber o poder que ele tem de 
te dominar. Domina mesmo o seu senso moral. 

Foi o ingrediente que faltava para a mudança de vida: a 
namorada engravidou... 

Estava desempregado, futuro pai e o desequilíbrio batendo à 
porta. 

Resolvi assumir a responsabilidade que me competia e dedicar-
me exclusivamente à nova família: eu, futura esposa e filha. 

Eu já tinha motocicleta e o emprego que apareceu foi o de 
motociclista. Nunca trabalhei com tanta alegria como naquele 
tempo. 

Assumir a nova família pôs meus pés no chão novamente. As 
festas ainda continuaram por mais um ano. 

A esposa passou a estudar o kardecismo e eu lia alguns livros 
dela, principalmente do André Luiz, e achava tudo aquilo muito 
encantador, mas para depois que eu morresse, tinha muita 
responsabilidade familiar para me dedicar a outras atividades 
naquele momento. 



Doze anos depois a vida trouxe o maior abalo para minha 
estrutura emocional. Para quem achava que entendia tudo sobre os 
mecanismos da vida, a separação conjugal e a morte do irmão mais 
velho – o do PT, lembra? – me jogaram pela segunda vez no chão. 

Coloquei a culpa do fim da minha relação familiar no tipo de 
trabalho informal que estava exercendo nos últimos 5 anos e resolvi 
voltar a trabalhar registrado novamente. Durante este período até 
ganhei muito dinheiro, mas não paguei um mês sequer de INSS. O 
resultado foi perder 5 anos de contribuição e ter que compensar 
depois com mais 5 anos de trabalho registrado. 

A mudança foi dramática no começo, o tombo financeiro foi 
enorme.  

Voltei a morar com a minha mãe e nada como uma mãe nessas 
horas... 

Não conseguia pagar toda a pensão alimentícia para os 3 filhos 
e a decretação da prisão estava feita.  

Mais de uma vez o oficial de justiça veio em casa e só não me 
levou preso por piedade... 

Exatamente na época em que o processo judicial estava para ser 
julgado uma porta de trabalho se abriu e voltei a poder honrar os 
compromissos familiares. Alívio financeiro. 

O alívio emocional pelo desencarne do irmão veio das leituras 
dos livros de Allan Kardec. Passei a frequentar uma casa 
espírita(1996). A cabecinha já estava preparada para o que estava 
lendo.  

No Livro dos Espíritos, uma seção de perguntas e respostas que 
falavam a meu entendimento e à razão; no livro da Gênese, um 
esclarecimento à altura que merece o ser humano do século XX, 
apesar de ter sido escrito no século XIX. 



A reencarnação passou a fazer parte integrante da minha forma 
de ver o mundo. Foi a chave que abriu as portas para o 
entendimento do processo evolutivo do espírito eterno. 

O irmão só havia desencarnado, eu não havia perdido ninguém. 
Com mais entendimento da manifestação Divina na sua obra, passei 
a entender que ninguém perde o que não tem... Nem o corpo físico 
é nosso, é concessão Divina que, mais hora menos hora, teremos 
que devolver à natureza. É por isso que se diz: deixai o morto 
enterrar seu morto – o espírito eterno se desligar do corpo material 
transitório...  

Até hoje eu guardo as últimas palavras da carta que recebi 
mediunicamente num centro espírita da Rua Baquiá, na Vila 
Carrão, assinada por ele, o militante marxista e materialista 
convicto: hoje eu rezo... 

Ele continuou nas atividades de militância política e partidária 
por quase 10 anos – viajou pelas Américas proferindo palestras. 

Lembra que eu falei que sexo pode te dominar? Pois bem, acabei 
me aproximando da ex-cunhada e me deixei levar pelo desejo. A 
relação na qual eu buscava equilíbrio emocional acabou se 
tornando desequilibrante para mim. Não tardou para acabar... 
Conscientemente assumi meu engano e fim. Será que estava 
envolvido pelo irmão desencarnado??? 

Nove anos depois achei que estava pronto para uma nova 
relação. Durante este período fiquei quietinho no meu lugar. 

Assumi novo visual e passei a cortar o cabelo no pente zero, 
intuitivamente querendo ficar feio para não atrair a atenção do sexo 
oposto. Quanta ingenuidade... Cortar o cabelo curtíssimo virou 
moda, assim como tinha virado moda as calças de boca justa na 
década anterior. 



Mais tarde vim a saber que era costume judeu cortar o cabelo 
careca para dizer que não estava procurando esposa. 

Paulo fez isso após o rompimento com Abigail, a irmã de Jeziel. 
O futuro Estevão da Casa do Caminho e o Santo Estevão dos 
católicos – o mesmo que ele condenou ao apedrejamento enquanto 
ainda era conhecido como Saulo. 

A decisão tomada foi pela reaproximação da ex-companheira e 
mãe dos meus 3 filhos, e nos casamos pela segunda vez na mesma 
encarnação. 

Agora eu era o kardecista e ela frequentava a Congregação 
Cristã do Brasil. Sinceramente falando, penso que ela se adaptou 
melhor por lá. Como eu já disse antes, não tenho mediunidade, mas 
ela tem muita... 

Passados 15 anos da reaproximação da companheira e 25 de 
espiritismo, muita água passou por debaixo da ponte, centenas de 
livros foram lidos, muitos cursos pelas casas e Federação Espírita, 
muitas palestras assistidas, muitas palestras proferidas e muitos 
problemas doutrinários dentro da casa espírita. 

Optei por não fazer parte do núcleo dirigente e não participar 
das reuniões deliberativas. Se no início da participação na casa 
espírita pensava em ser palestrante ou mesmo doutrinador, passei a 
ser um simples colaborador e evitava, sempre que possível, essas 
tarefas que foram “caindo no colo”. 

Faz muito tempo que percebi que o que falava lá na frente era 
para mim mesmo. Foi um momento muito oportuno para eu 
enfrentar as novas oscilações da vida profissional e a relação 
tumultuada com o patrão daquela época. 

Envergonhei-me de falar em palestra aquilo que eu mesmo 
precisava fazer... 

Ajudou-me muito também nos momentos de crises conjugais. 



Invariavelmente era a lição do perdão que surgia norteando os 
rumos que eu deveria tomar para superar as dificuldades próprias, 
e não lição para os outros. 

Devo confessar que apesar desse tempo todo eu ainda não 
consigo entender a caridade conforme as pessoas entendem ser a 
caridade. Ainda mais que Kardec levantou a bandeira de que fora 
da caridade não há salvação. 

Eu falava em caridade como um dever de cumprirmos as nossas 
obrigações e um dever que vem antes do que pensamos ser nossos 
direitos. 

Sempre me preocupei com o assistencialismo da forma como 
ele era praticado, um perigo para a acomodação e dependência do 
espírito. 
 
Por fim 
 

Finalizando este breve histórico de mim mesmo, um dos 
objetivos que tenho com este livro é fazer um alerta para a futura 
organização do espiritismo no Brasil: que ele não se transforme em 
mais uma empresa religiosa, onde a busca do destaque social e dos 
cargos de direção passe a ser motivo de lutas internas. Falo isso 
porque pior que a dominação pelos valores monetários está a 
dominação pelos cargos de comando e destaque social. Uma 
diferença sutil de como o egoísmo se expressa no campo material e 
no campo espiritual. 

Lembrando que se há alguma disputa que separa dois irmãos o 
que está errado é a disputa. 

Dinheiro, poder e comando sempre foram as pedras de tropeço 
para as mensagens religiosas. No fundo é o egoísmo que insistimos 
em ver nos outros, mas que ainda está em nós mesmos. O egoísmo 



se manifesta claramente no campo material, mas no campo 
espiritual ele é mais sutil e muitíssimo mais difícil de identificar em 
nós mesmos, pois usamos a razão para autojustificação. 

Lembro também que fiz esta breve biografia para que no futuro 
não se crie outra “espetaculosa” de mim. Já temos exemplos do que 
as religiões fazem com aqueles que foram seus iniciadores na 
tentativa  de enaltecer-lhes a origem Divina. Divino todos somos. 

Por fim, que façamos todos os esforços possíveis para não 
vincularmos o dinheiro com a atividade religiosa como busca para 
escolhermos/elegermos o que é o certo e o bem comum e para o 
entendimento de nós mesmos e da obra Divina. 

 
Um alerta ao médium de comunicação 

 
Médium de comunicação = Médium espírita, Pastor(a), 

Ministro(a), aquele(a) que ora na igreja, alguns Padres. O que 
escrevo é direcionado para as Casas espíritas porque foi uma 
realidade minha nas últimas décadas, mas é alerta em outras buscas 
religiosa/espirituais. 

Se sua mediunidade é de comunicação, seja um bom médium 
de comunicação. Não se iluda de que o que sai de sua boca nesses 
momentos de inspiração e envolvimento é conhecimento seu. 
Lembre-se de que saber é muito diferente de fazer. Você tem que 
saber que a simples presença de um amigo espiritual mais 
esclarecido já nos inspira ideias e sentimentos mais elevados. Você 
está vivenciando uma busca religiosa/espiritual para se libertar do 
orgulho e do egoísmo. Não se iluda. A maior caridade que você 
pode fazer para os outros é mudar a si mesmo. 

Cuidado com os postos de comando nos trabalhos e nos cursos 
das casas, entidades e Igreja que participar. Esteja distante das 



discussões doutrinárias que, invariavelmente, acabam em divisão, 
quando não em expulsão do voluntário da casa espírita. Lembre-se 
de que a disciplina só pode ser ensinada pelo exemplo, e nunca pela 
imposição de regras para os outros cumprirem. 
 
Separar o dinheiro da mensagem de Divina 
 

Deixemos a assistência material para as organizações 
assistenciais, uma casa espírita pode estar associada a mais de uma 
dessas organizações. Os trabalhadores e frequentadores da casa 
espírita podem estar associados a mais de um núcleo de assistência 
social. Eles podem contribuir financeiramente diretamente para 
elas.  

Deixemos que cada frequentador eleja a entidade assistencial 
para a qual deseja fazer sua doação, afinal, o mérito será dele, e não 
da casa espírita. Você já pensou nisso? 

Se a casa possui uma ação assistencial com um tamanho 
considerável, ela pode promover a criação de uma nova entidade 
assistencial conforme os padrões jurídicos sociais e ser totalmente 
desvinculada da direção da casa espírita. 

As casas espíritas têm que formar os melhores dirigentes para 
essas novas associações, os melhores trabalhadores para o mercado 
de trabalho, os melhores pais, as melhores mães, os melhores filhos, 
os melhores políticos e os melhores cidadãos; todos conscientes de 
si mesmo e do dever que têm a cumprir como ser Humano no 
contexto social em que estão inseridos.   

Que elas possam formar melhores dirigentes para auxiliarem 
na condução da nossa nação e nas relações com os irmãos das outras 
nações. 
 



Fazendo um paralelo com a política 
 

A função do espiritismo e outras agremiações religiosas nunca 
será a de formar um partido político para combater a corrupção 
existente no homem egoísta e orgulhoso, mas sim de formar bons 
cidadãos para o exercício das atividades públicas. 

 

Dinheiro 
 

Quanto mais próximo do controle do dinheiro e da finalidade 
para o qual ele vai ser destinado, maior é o risco de tropeço, 
principalmente, quando este valor cresce muito. 
 

Dever antes do direito 
 

Destinemos todos os valores provenientes de nossas ações no 
campo religioso com o objetivo de ajudar o esclarecimento dos 
nossos irmãos de jornada terrena para as organizações assistenciais, 
entendendo a importância de identificação das organizações 
assistenciais idôneas e o acompanhamento das ações desta 
organização. Tem muito 171 onde entra dinheiro e muita gente se 
promovendo com as doações alheias. Também é preciso muita 
atenção neste campo pois o assistencialismo pode ser mais 
prejudicial do que benéfico para a acomodação do espírito em 
aprendizado na matéria e pode facilitar a propagação da ignorância 
e o desenvolvimento da cultura do venha a nós, dos nossos direitos; 
tão nociva quando não olhamos em primeiro lugar quais os nossos 
deveres. 

 
 

 



Escravidão aos nossos desejos 
 

Quando comecei a trabalhar, nos idos dos anos 1970, o conceito 
de festa e lazer estava associado ao final de semana. Uma esticadinha 
a mais no horário de sábado para domingo para poder descansar 
para a próxima semana de trabalho. Deixávamos os aniversários 
para comemorarmos nos finais de semana. 

Era o padrão cultural daquela época, mas hoje é muito diferente 
e parece que ir numa balada no meio da semana não atrapalha o 
próximo dia de trabalho. 

Recebemos uma informação que nos libertaria e caminhamos a 
passos largos para a escravidão que nos aprisiona. 

O homem, ainda animalizado, é escravo de drogas, álcool, jogos, 
tabagismo, sexo, poder, comando e domínio, gula, riquezas, ódio, 
orgulho, aparência externa, exibicionismo, vaidade e, por fim, 
consumo. 
 
Sobre os ombros dos grandes desbravadores do conhecimento 
 

Vou deixar bem claro que não sou nenhum intelectual nem me 
considero preparado para assunto tão importante como o que 
estaremos tratando neste livro. 

Considero-me sentado sobre os ombros de inúmeros 
pensadores, estes sim estudiosos esclarecidos que, ao longo dos 
milênios, têm colaborado no aprofundamento das verdades 
transcendentais do espírito eterno. 

Por isso, não estranhe se encontrar nas próximas páginas um 
pensamento que já foi expresso por algum deles sem mencionar seu 
nome. Entenda que não foi ideia plagiá-los e, muito menos, exibir 
a cultura, que estou longe de possuir. 



Isento todos eles e assumo inteira responsabilidade pelas 
conclusões a que cheguei e antecipadamente peço desculpas se elas 
são contrárias à sua forma de pensar. Não tenho intenção de 
destruir a fé de ninguém, muito pelo contrário. 

Hoje a minha fé está assentada na mensagem Divina para o 
esclarecimento e evolução do homem/mulher, de outros que se 
perdem na origem dos tempos; pauta-se nas grandes obras 
iluminativas de cada povo da Antiguidade como parte integrante 
de uma ação superior buscando auxiliar, aclarar periodicamente o 
estágio evolutivo humano. 

Penso que toda a informação contida na Bíblia, no Alcorão, 
taoísmo, budismo, hermetismo, hinduísmo e filosofia grega foram 
inspirações de origem espiritual superior, e penso também que esta 
fonte espiritual superior não teria motivos de parar de esclarecer e 
iluminar a humanidade, longe ainda de sua destinação final. 
“Quanto mais sei, mais sei que menos sei” (Sócrates). Eles 
continuam inspirando e trazendo esclarecimento. Nada está 
definitivamente acabado... Eles não pararam e não pararão de falar, 
instruir e orientar... 

Não pararam de ser, de existir, não pararam de trabalhar, pois 
não existe descanso eterno. No universo nada está parado, tudo é 
movimento. O universo não é caos e cosmo. 

O descanso só é necessário para quem está no estágio de 
carregar um corpo material pesado, independentemente da 
dimensão. 

Quanto mais evoluído o espírito imortal, menos ele descansa e 
mais trabalha. 

 
 
 



A última grande manifestação organizada do espírito na Terra 
 

Grandes intermediários que nos antecederam no estudo desses 
textos específicos fizeram análise extraordinária de algumas 
passagens proféticas, principalmente do livro de Daniel, e dentre 
eles Miller e Ellen G. White foram os que mais estiveram perto de 
entender o que estava por acontecer na segunda metade do século 
XIX. 

Eles entenderam a vinda de Jesus encarnado naquele momento 
do início dos fenômenos espirituais, irmãs Fox nos Estados Unidos 
e mesas girantes na Europa. 

Repetindo o mesmo fenômeno de formação das grandes 
correntes religiosas, a médium Ellen G. White (Mediunidade - 
Lembra?) interpretou as mensagens que recebia deste plano mais 
esclarecido e, em 1944, surgiria mais uma divisão nos protestantes: 
os adventistas do sétimo dia. 

Diferentemente das manifestações anteriores de caráter 
individual através de um profeta, os fenômenos e manifestações 
desse período têm um grande chamamento coletivo, e coube a Allan 
Kardec pesquisar, racionalizar e codificar o novo conjunto de 
ensinamentos que o plano espiritual enviara para dar continuidade 
às informações do Antigo e Novo Testamento. 

Nos Estados Unidos teremos Andrew Jackson Davis "O Pai do 
Espiritualismo Moderno" e suas publicações espiritualistas (só mais 
tarde Kardek definiria o termo Espiritismo e a doutrina Espírita) e  
Edgard Cayce que escreveram muito a respeito destas 
manifestações. Ambos declaradamente intermediários  das visões, 
contatos e vivência no plano dos espíritos. 

Começava a era do espírito no mundo ocidental, um novo 
impulso para o progresso da humanidade; a ciência auxilia e amplia 



o entendimento religioso fazendo lembrar a moral da mensagem de 
Jesus estruturada numa filosofia de vida assentada na boa-nova. 

Estava cumprida a promessa do consolador prometido. Cinco 
livros foram escritos. Ciência e religião deveriam se unir... A fé 
deveria passar a ser racional... 

Transformada em inabalável, a fé até então estava assentada em 
dogmas e rituais criados pelos cultos religiosos e muito distantes da 
mensagem original de Jesus. 

O consolador prometido, em Espírito e Verdade, vem para 
esclarecer o homem/mulher a realidade da reencarnação e a lei de 
ação e reação; amplia o entendimento de Deus e das leis da natureza; 
esclarece a hierarquia dos espíritos e dos mundos. 

Havia chegado o momento em que a mediunidade passaria a 
eclodir em todas as camadas sociais e correntes religiosas. Jesus já 
sabia disso quando andou pelas ruas de Nazaré. 

A forma como esta informação chega é diferenciada das 
anteriores, e não está assentada sobre um sábio, um médium, um 
profeta, pois tinha como objetivo principal a não formação de mais 
uma religião, mas para ampliar o entendimento da mensagem 
Divina. Hoje no Ocidente sabemos que todas as religiões têm como 
fonte os patriarcas judeus e aquelas que derivaram deles a sua 
mensagem, são elas: Judaísmo, islamismo, cristianismo e toda a 
divisão surgida dentro do protestantismo – os evangélicos no 
Brasil. 

O objetivo era a libertação do conhecimento humano das 
amarras que as religiões haviam criado para o pensamento. 

 
 
 

 



A mensagem divina e o dinheiro 
 

Desde as primeiras manifestações espirituais para médiuns-
profetas do Antigo Testamento, temos a formação da cultura 
judaica assentada num pacto com Yaveh e, a partir da 
institucionalização do dízimo, o pacto religioso assume o caráter 
humano e econômico. 

É o começo do centralismo teísta, em que o poder sobre uma 
nação está assentado na mensagem religiosa e no acúmulo de 
valores para a defesa e sobrevivência desta nação, seus valores e sua 
cultura. 

Vários seriam os profetas que ao longo dos tempos 
condenariam essa situação, em que a retidão do proceder só serviria 
para o controle da massa popular, e não para o núcleo central deste 
grupo do pacto, que julgava que a religião era só instrumento de 
poder para as disputas pelo comando e controle do poder e do 
dinheiro e suas finalidades. 

Hoje esse é um dos maiores grupos econômicos que buscam 
direcionar os rumos da humanidade. Evidentemente não é o único, 
outros seguiriam a mesma receita ao longo dos milênios... 

Dá para imaginar o poder que este dízimo recolhido ao longo 
de milênios trouxe para este núcleo. 

A César o que é de César e a Deus o que é de Deus... 

Na minha declarada ignorância posso afirmar sem medo de 
errar que: Deus não precisa do seu dinheiro... 

Quando Jesus passou pela Terra encarnado no seio do povo 
judeu para o seu messianato, não foi aceito, e todos conhecemos o 
que aconteceu naquela época, mas essa história ainda não acabou e 
está longe do seu fim... Afinal assim como somos criação Divina 
eterna, Jesus também é. 



Houve centenas de profecias cumpridas desde o nascimento de 
Jesus: 25 em apenas 24 horas... 

Está tudo no Antigo Testamento. E para que servem os livros 
sagrados? Quem tem olhos de ver? 

Embora negada pelo núcleo do pacto econômico, a mensagem 
de Jesus teve continuadores e vemos surgir os primeiros núcleos 
cristãos e as primeiras igrejas. 

Temos nessa época o intercâmbio com a espiritualidade muito 
claramente explicado por Paulo em algumas epístolas e praticado 
nos núcleos religiosos iniciais. 

Com a institucionalização do dízimo e a decretação no século 
III da religião cristã como religião oficial do Império Romano, 
temos sacramentada a Igreja Católica Apostólica e Romana. Assim, 
estava fundamentada mais uma grande empresa religiosa. 

Toda a liturgia praticada excluía a manifestação espiritual e a 
mensagem de Jesus foi adulterada e enxertada: criou-se o dogma da 
santíssima trindade. 

O poder religioso da nova igreja estava assentado no poder 
econômico e a luta por este controle – o papado. Não raras vezes 
essa disputa pelo poder foi manchada com o sangue dos opositores 
ao trono de Pedro... 

É por esse procedimento que tantas profecias estão 
direcionadas para o proceder anticristão desses integrantes da 
cúpula religiosa e não raros autores identificam o papa como o 
anticristo. 

Estamos falando inclusive de profecias do Antigo Testamento; 
só para deixar bem claro, é a mesma espiritualidade, mas isso não 
quer dizer o mesmo nem um único espírito que está por trás de 
todos os profetas desde o Antigo Testamento até os dias de hoje, 
quando livros mediúnicos lotam as prateleiras das livrarias. Tudo 



vem do plano do espírito ou, como identificou um grande 
pensador: do plano das ideias. Interessante notar que os grandes 
esclarecedores e impulsionadores do pensamento humano nada 
escreveram, e eu aqui escrevendo... como fica clara a minha 
ignorância. 

Convém acentuar que o grau de esclarecimento do espírito 
desencarnado não é mais elevado do que o do humano encarnado 
e, portanto, não é porque um livro seja mediúnico que ele deva fazer 
parte da Bíblia só porque foi escrito através da intervenção 
espiritual. 

O discernimento e a razão devem ser as ferramentas de análise. 
Antes de mais nada, temos que usar o crivo da razão sempre que 
uma nova leitura nos vem à mão, mediúnica ou não. 

Jesus veio mostrar Deus como um Pai magnânimo em Amor e 
perdão em oposição a Yaveh, o Deus que castiga, pune e extermina, 

o Deus que nos apoia e protege nas guerras. Veio dar continuidade 

e cumprimento à lei, não veio quebrá-la. Veio para ampliá-la, para 
libertar o homem das amarras religiosas. Separar o que era material 
do que era espiritual, tirar o manuseio do dinheiro da mensagem 
religiosa: “A César o que é de César” 

O maior ato anticristão que identifico na história é a reedição 
do Antigo Testamento pelo médium Maomé. Seiscentos anos 
depois de Jesus encarnar em nosso planeta, ele dá um passo atrás e 
reedita as Leis de Moisés do Antigo Testamento, algumas com 
punições ainda mais severas, e deixa subentendido a expansão da 
nova religião pela força. Cria outro Deus ou simplesmente 
renomeia o anterior, agora é Allah.  

A mensagem de Jesus libertava a mulher da subjugação 
patriarcal, mas o conceito poligâmico foi novamente instituído 
com o “aval do Divino”. 



Jesus trouxe a libertação da mulher do contexto machista da 
religião patriarcal judaica, e Maomé retornou ao comportamento 
dos patriarcas judeus e selou a poligamia como mensagem de Allah, 
para ele seu único e último intermediário. 

O mínimo que se diria hoje de um médium que se dissesse 
único intermediário do Criador, seja lá qual nome dermos a ele, é 
que não está muito bem inspirado ou bem assessorado 
espiritualmente... E o que se pode dizer de Maomé é que o espírito 
que o estava assessorando pode até ter citado Jesus e seus 
ensinamentos, mas o que passou para o papel, através do filtro do 
homem Maomé, foi a velha ideia do Antigo Testamento que Jesus 
veio para ampliar. 

Jesus ampliou o entendimento de Deus como um pai 
magnânimo e amoroso, que perdoa e diz que ninguém chega ao Pai 
sem seguir a sua mensagem. Maomé deu um novo nome a este 
criador e afirmou receber diretamente dele essas orientações, só ele, 
e que depois dele não haveria mais orientações.  

Não é para menos que ainda hoje verificamos os altos índices 
de agressão à mulher; menor remuneração para as mesmas funções, 
menos posições de comando, menos políticas... 

Se a nossa sociedade é machista é porque vivemos um domínio 
religioso que está assentado nos moldes do judaísmo patriarcal, 
instituído há milênios e repetido exaustivamente até hoje. 

 
Ciência e religião 
 

Dá para imaginar que no século XXI as religiões ainda querem 
nos fazer acreditar que a mulher saiu da costela do homem... Fala 
sério! O contexto machista dessa afirmação é evidente. 



Quanto mais ortodoxa a igreja, mais existe a subjugação da 
figura feminina. 

Mesmo Paulo, o grande exemplo de renovação interior, nas 
suas epístolas deixa orientação quanto à separação das mulheres e 
dos homens. Separação seguida até hoje em algumas Igrejas 
protestantes. 
Nem os apóstolos foram capazes de manter a presença delas na 
divulgação do evangelho depois da morte de Jesus. Nem a escolha 
de Madalena para ser portadora da mensagem do reaparecimento 
de Jesus, agora em seu corpo espiritual materializado e não 
reencarnado ou ressuscitado, foi capaz de manter a mulher no time 
dos apóstolos. Outro homem foi escolhido para o lugar de Judas.  
 
Protesto 

 
Passados mil anos do início do islamismo e muitas guerras 

santas – Deus versus Allah, igreja romana versus islã –, vamos 
encontrar em John Huss o grande precursor da reforma protestante. 

As atitudes anticristãs da cúpula da empresa religiosa de Roma 
geraram muitos protestos. 

John Huss, o grande mártir da Boêmia, é o precursor das ideias 
que cem anos depois Martinho Lutero traria na reforma 
protestante. 

Apesar da volta aos textos bíblicos como forma de reencontro 
com a mensagem de Jesus e do fim do celibato, causador de tantos 
dramas no seio da igreja romana, vamos encontrar a mesma 
estrutura judaico-cristã e o mesmo tratamento à mulher. 

O celibato foi uma experiência desastrosa da igreja Romana na 
tentativa de sublimar as energias criativas do sexo, canalizando-a na 
busca espiritual interior. Nesse contexto, teremos os grandes 



desvios de comportamento por parte de indivíduos que militaram 
em suas fileiras e que deixaram marcados na história rastros de 
sangue, ódio e perversidade. Muitas dessas histórias são contadas 
através da mediunidade psicográfica dos profetas modernos pelos 
próprios autores narrando as experiências de uma de suas 
reencarnações passadas. 

 
Dízimo 

 
A nova religião já nasce assentada no modelo de organização 

que deu certo: mensagem divina, livro sagrado – agora impresso na 
prensa de Gutemberg, centralização, poder e dízimo. 

Buscavam-se a libertação do domínio papal, a descentralização 
do poder e mesmo o exercício desse poder isento da corrupção que 
reinava no núcleo religioso de Roma, àquela altura muito distante 
da mensagem de Jesus. Chegávamos à infalibilidade papal... 

A liberdade alcançada pela reforma criou ramificações 
imediatas dentro do novo movimento. Agora o dízimo não iria 
para Roma, ficava.... 

Estruturalmente, nada mudou nas grandes correntes que 
surgiram. Cada uma se adaptando às novas necessidades do 
pensamento cultural para a nova estrutura social que surgia em cada 
país. 

Como busca para justificar/tornar lícito ao homem o manuseio 
dos valores econômicos do mundo, ganhar dinheiro ou ter dinheiro 
não era mais considerado pecado. 

No período da reforma protestante, a empresa romana já havia 
fincado bandeiras pelos 7 mares do mundo, imposto pela força e 
conivência política sua ideologia, pois permanecia intimamente 
ligada ao poder governamental. 



Nas Américas estão os maiores exemplos de como agia a 
empresa religiosa para expandir seu domínio pelo mundo. 
Colocava-se como intermediária da vontade divina. O papa tinha 
as chaves do céu, era ele quem ligava e desligava as coisas aqui e lá 
também... 

Invasão, destruição e imposição ideológica ficaram conhecidas 
na história como descoberta do novo continente e catequese dos 
índios. Por fim, a conivência com a escravidão... 

Ainda hoje no Brasil vivemos quadros dolorosos cujos dramas 
remontam a esse período infeliz de nossa história. 
 
Mas o que muda quando se sabe, entende e vivencia a reencarnação? 

 
A reencarnação liberta o homem do preconceito. Não pode ser 

preconceituoso quem sabe que já nasceu ou vai nascer branco, 
preto, amarelo ou vermelho. Não faz sentido para quem tem essa 
consciência. 

Carregamos para a nova encarnação as nossas necessidades: 
nascer mulher ou homem para aprender o respeito que um sexo 
deve ao outro. 

A cor que a nossa pele terá durante a nova experiência na 
matéria também será educativo para o espírito eterno. 

Passaremos necessariamente por diversas experiências no 
campo físico e econômico, e isso nos serve como processo para a 
evolução do espírito imortal. A reencarnação é processo Divino 
para nossa evolução. 

A evolução do espírito imortal se dá através do processo da 
reencarnação desse espírito no plano da matéria. É aqui que 
sentimos na pele, literalmente falando, o preconceito racial 
auxiliando-nos na libertação de nossos próprios preconceitos, assim 



como a discriminação sexual imposta por nós mesmos em 
experiências anteriores e a humilhação que nos auxiliará no 
combate do nosso próprio orgulho.... 

Todo esse mecanismo está muitíssimo bem elucidado, à luz da 
razão e do entendimento humano, no consolador prometido, que 
Jesus enviaria em seu nome em Espírito e Verdade e que ficaria 
conosco até o final dos tempos. 
 
Repetindo experiências enganosas 
 

A liberdade progressiva que a humanidade tem vivenciado 
também se refletiu no pensamento religioso e o modelo de empresa 
religiosa foi repetido dentro do modelo protestante em expansão. 
As maiores religiões buscaram a internacionalização. 

O uso da música, que mexe com o sentimento e as emoções, 
tem atraído novos adeptos, mas a mensagem continua assentada no 
Antigo Testamento e no Novo Testamento e vem com o pacote do 
pecado original: santíssima trindade, Jesus, que tira o pecado do 
mundo, e claro, a famosa costela de Adão, maior justificativa para 
o machismo atual. 

A velha fórmula do “vem aqui, acredite, deixe o dinheiro que 
Jesus resolve”. 

Jesus não vai resolver o problema de ninguém... O problema é 
seu, foi você quem criou. Ele deixou a mensagem que nos libertaria 
da nossa ignorância se nos dispuséssemos a colocá-la em prática: 
perdão das ofensas, amar os inimigos, eliminar orgulho e egoísmo 
de nós mesmos, porque enxergar os defeitos nos outros todos nós 
sabemos muito bem. 



Todo acomodado procura a solução fácil: “Senhor, cura minhas 
doenças”. É esse o conceito que está por trás da cura miraculosa que 
buscamos: o comodismo. 

Entender por que as doenças surgiram e fazer as mudanças 
necessárias é o caminho da cura. 

Quer ver onde está de fato a crença de uma pessoa? Quer ver 
até que ponto a fé da pessoa está em alinhamento com o que ela 
julga acreditar quando tudo está bem, quando a vida está 
maravilhosa e tudo parece ir tão grandemente bem? Basta vir uma 
dor, seja ela qual for, para o clima emocional sair de um extremo e 
ir para o outro. Se houver uma doença, vamos sair correndo atrás 
da nossa cura miraculosa. 

Podemos até estar tendo uma experiência religiosa que 
teoricamente seria a nossa opção consciente de entendermos a nós 
mesmos e encontrarmos as respostas para os nossos 
questionamentos mais íntimos, para entender o mundo que nos 
cerca, a relação com as pessoas. 

Podemos até ter o equilíbrio emocional para superar as 
dificuldades de realizarmos os nossos afazeres, as nossas obrigações, 
mas basta uma dor e os fantasmas do mundo íntimo surgem. 

Queremos a cura, que tudo volte a ser como era, que as coisas 
voltem ao seu lugar, que a nossa tranquilidade seja trazida de volta. 
Em suma, na hora da dor questionamos nossa própria fé. 

Podemos até estar associados a uma atividade que nos prepara 
para o processo de autocura, da autoanálise, que nos conduz ao 
equilíbrio das ações, das nossas atitudes, da renovação pessoal, mas 
o mundo nos ensina a busca de resultados imediatos, da grande 
produção, alto desempenho, o mais com menos, alto rendimento, e 
com isso a nossa capacidade de esperar o fruto amadurecer fica 
pequena. Queremos agora a nossa cura. 



Um mau hábito vivenciado durante décadas tem uma ação 
acumulativa de dano ao nosso corpo físico, e quando a dor aparece 
o que queremos é a cura imediata, queremos o milagre. Desejamos 
que o cordeiro de Deus tire o fruto do nosso pecado, a nossa doença, 
e nos cure. 

O salário do pecado é a doença, o desequilíbrio orgânico. 

Pode alguém estar realmente equilibrado quando está seguindo 
um hábito nocivo a sua saúde física e emocional? 

Jesus não veio para curar, veio para ensinar como deveríamos 
agir para curarmos a nós mesmos. 

Não há sentido achar que basta pedir para o reitor de uma 
faculdade de medicina para sermos médicos que ele não nos 
transformará em médicos. Mesmo que ele nos aceite no quadro de 
estudantes, que nos dê todos os livros de medicina, só nos 
tornaremos médicos através do nosso esforço pessoal. 

Mesmo que todas as portas do conhecimento se abram para 
nós, não nos transformaremos em sábios sem ação. Mesmo que mil 
espíritos esclarecidos falem pela nossa boca, não nos tornaremos 
sábios. Ainda que um extraterrestre se mostre para nós com todo o 
seu conhecimento e evolução, continuaremos exatamente como 
somos se não nos dispusermos a aprender. 

Jesus já deixou o caminho da cura, precisamos segui-lo. Temos 
também que aprender a esperar que esta cura se manifeste em nós, 
aguardar os resultados de nossa mudança pessoal em harmonia 
física e espiritual, ou seja, saúde e equilíbrio. Mente sã corpo são. 

Sem esforço nada acontece, ou pior, a erva daninha toma conta 
do nosso campo produtivo. Sempre precisamos estar em ação para 
nos livrarmos dela. 

A nossa cura de fato virá de uma ação interna, uma mudança 
pessoal, novos hábitos. A ação externa que buscamos na cura não 



vai nos libertar dos nossos maus hábitos. Podemos até encontrar 
um alívio momentâneo para a doença que se manifestou, mas o mau 
hábito será a fonte de uma recaída ainda pior se não houver 
mudança de atitude. Por isso disse Jesus: “Vá e não peques mais para 
que não te aconteça mal pior”. 

Contudo, estamos bem como estamos, é só a doença que está 
incomodando: “não quero a doença e quero continuar a fazer o que 
bem entender”. 

Só buscamos a cura sem sacrifício daquilo que acreditamos 
serem os nossos prazeres; o problema é que queremos 
sarar/melhorar, mas não queremos mudar. 

 
A mensagem de Jesus seria atual? 
  
 Seria a mesma para os nossos dias ou estaria ultrapassada? Disse 
ele que ninguém iria ao Pai se não fosse por ele. 

Ninguém vai evoluir se não praticar, vivenciar e sentir a 
mensagem de Jesus. A essência da sua mensagem é o perdão das 
ofensas, amar os inimigos e fazer ao próximo o que gostaríamos que 
nos fosse feito. 

Será que Jesus plagiou Confúcio, que dizia não fazer ao outro o 
que não queremos para nós ou será que Confúcio desceu do plano 
do espírito aos palcos da vida para plantar a semente para a futura 
mensagem de Jesus?  

O perdão liberta e o ódio escraviza. O perdão não gera a guerra. 
Arrogância, ódio, cobiça e o desejo de poder, de dominar, estes sim 
geram a guerra. 

Com Jesus, ou se está ou não se está. Não há caminho do meio, 
não há muro divisor para andarmos por cima. Ou se está ou não se 
está. Como ele mesmo falou: direita e esquerda. Em momento 



algum ele falou de centro. Não confunda essa divisão com a política 
dos homens. No fundo todos os partidos querem a mesma coisa: 
divisão e poder. 

Daí se conclui que: ou estamos sendo veículos de sua mensagem 
– novos apóstolos de seus ensinamentos, portadores da boa-nova 
com as nossas atitudes, ou anticristos e portadores de exemplos e 
ações absolutamente incompatíveis com a boa-nova que ele veio 
trazer. 

Não adianta carregar Jesus nos lábios quando nossas ações estão 
dizendo o contrário. Há dois mil anos Jesus combateu essa 
hipocrisia. 

Quando a água bater na porta, vide a pandemia causada pela 
covid, vamos correndo para o nosso refúgio de segurança, Jesus, e 
ouviremos o quê? “Quem sois vós?”. 

 
Todo mundo sabe o que é perdoar 
 

O mundo sabe o que é perdoar, mas saber não significa fazer. 
Só vamos entender a liberdade que o perdão nos trará quando nós 
o praticarmos. Enquanto isso seremos escravos do ódio e, 
suavizando a afirmativa, escravos do não perdão. 

O perdão se aplica às nossas ações interpessoais e também entre 
as nações. O perdão se aplica tanto nos pequenos quanto nos 
grandes conflitos do mundo. Com perdão não haverá guerra. 

Estamos no lugar certo e na hora certa, as leis de Deus não 
erram, quem erra é o homem em seu entendimento. 

Não existe bala perdida nas leis divinas. Muitas coisas que 
julgamos injustas são as leis que regulam o equilíbrio do universo 
se manifestando: a cada um segundo a sua obra. 



A única ação que podemos tomar para evitarmos um futuro 
conflito armado é o perdão, é estar do lado de Jesus. 

 
A guerra dos deuses novamente? 
 

Será que vamos repetir os erros passados, quando 
acreditávamos que nosso Deus era mais forte, melhor, mais 
poderoso que o Deus do nosso inimigo? 

Quanto tempo ainda levaremos para entender que só existe um 
criador e que tudo mais é sua manifestação?! 

Que Deus estamos seguindo? Para qual estamos prestando 
culto? Século XXI e continuamos a pensar como há 3 mil anos, 
quando nosso Deus nos protegia nas batalhas que travávamos e a 
primeira coisa que fazíamos era derrubar todos os templos de culto 
ao Deus derrotado e levantar no mesmo lugar um novo templo para 
o nosso Deus vitorioso. 

Quem é maior, Yaveh ou Allah? O Deus dos Judeus ou o Deus 
dos Islamitas? 

Não se pode servir a dois senhores, e o outro senhor a que Jesus 
se referia eram as riquezas do mundo, o poder no mundo... 

O verdadeiro Deus que as grandes organizações religiosas 
cultuam é o mesmo: o dinheiro, o poder e o comando. 

Cada uma das partes vivendo o orgulho de acreditar que estão 
com a verdade: Deus só se manifestou para nós... É o cúmulo da 
presunção. 

No século XXI concluímos que o universo é infinito, que 
somos habitantes de um pequeno planeta de um pequeno sistema 
solar que fica na periferia de uma pequena galáxia entre bilhões de 
outras. Descobrimos a probabilidade de vida em outros planetas e 
entramos em contato com nossos irmãos do plano do espírito. 



Descobrimos inteligência extraterrestre. Será que Deus só falou 
para um único homem do Islã ou apenas para os profetas judeus? 
 
Disse um pensador: quer conhecer um homem, dê dinheiro e poder 
para ele. 
  

Quanto mais o núcleo religioso estiver ligado ao comando de 
uma nação, maior será a possibilidade de um conflito assentado em 
fundamentos ortodoxos ultrapassados para justificar uma atitude 
baseada no Mamom moderno – o Deus do orgulho, do dinheiro, 
do poder, do comando. Não adianta achar que um livro ou alguns 
livros bastam para elucidar a grandeza de Deus e sua obra. O que 
está por trás desse proceder é o domínio cultural e econômico que 
as grandes empresas religiosas tentam impor na busca desenfreada 
de acúmulo de poder e comando. É o que chamo de sistema 
religião/religião sistema (SR/RS). 

 
A religião é o ópio do povo, mas a luta de classes e raças é a ditadura 
do egoísmo 
 

Muitas vezes a prática religiosa foi questionada nas grandes 
revoluções do século passado, nas quais a emancipação do homem 
buscava libertar-se das amarras da classe politicamente dominante. 

No fundo a luta não era de classes. A luta sempre foi baseada 
no ego do homem. Ele quer ter o poder de decisão. Trata-se da 
ditadura do egoísmo, da imposição da nossa vontade. A classe 
economicamente dominante busca o poder político para dirigir os 
rumos de uma nação conforme seus interesses e acumular mais e 
mais poder e capital. 



Se voltarmos ao tempo da revolução burguesa, veremos que o 
comando e o poder estavam com a aristocracia e a nobreza, e não 
nas mãos de quem movimentava a roda da economia. Não se deve 
confundir esse conceito com o de Platão sobre a forma de governo 
da Aristocracia, ou seja, dos sábios. 
 
Descrentes 
 

A religião, dissociada dos avanços científicos e recheada de 
atitudes criminosas e hipócritas, criou ao longo dos anos mais 
descrentes e materialistas, e os crentes continuaram dominados pela 
limitada historinha machista da costela de Adão. Nesse aspecto a 
gênese de Maomé é absolutamente coerente com as informações do 
consolador prometido, que informa que o espírito, quando vai 
encarnar, se utiliza da matéria do planeta para a formação do novo 
corpo físico, “feito do barro”. 

A cultura é uma forma de politizar um cidadão, dar-lhe 
consciência de si mesmo e seu papel como ser humano, o que 
envolve sua atuação no meio social em que está inserido.  

Ensinar é libertar, é buscar a verdade possível de ser 
compreendida, entendida e assimilada, é retirar todo cerceamento 
da liberdade de pensar, pois toda censura é mecanismo de 
dominação. 

Nenhuma imposição é progresso. Não se impõe uma verdade; 
não se impõe uma forma de pensar; não se impõe um governo. 

Um governo que suprime a liberdade de pensar atua pela força 
para impor sua ideologia. 

Jesus não impôs sua vontade, não impôs a verdade que 
conhecia. Nem mesmo falou tudo que sabia, pois não o 
entendíamos completamente, por isso prometeu o consolador, que 



viria no tempo certo para lembrar o que havíamos esquecido e 
esclarecer o que já poderíamos entender. 

Um espírito bom nunca impõe sua vontade, deixa você usar o 
seu livre-arbítrio para escolher. Só um espírito do mal, belicoso, 
orgulhoso ou egoísta impõe sua vontade, só o anticristo faz isso. 

Tudo o que é imposto ao homem não provém de bem, provém 
do mal.  

Só as crianças devem ser dirigidas, aos adultos compete o 
desenvolvimento do discernimento e o exercício do livre-arbítrio. 
Educação para a consciência de si mesmo é o que liberta o homem 
da ignorância e, como disse Buda, a causa do sofrimento é a 
ignorância. 

 
Prosperidade 
  

O novo conceito divulgado foi a teoria da prosperidade nas 
novas denominações evangélicas que sugiram: quanto mais você der 
mais você vai receber de volta. 

O caminho estava aberto para falar o que se queria ouvir e 
acreditar e que sem esforço tudo iria acontecer: “Jesus vai te curar 
e te fazer prosperar”. 

As grandes empresas entraram no mercado da mídia e 
compraram emissoras de rádio e televisão. A fortuna vem fácil: é a 
exploração da simplicidade popular. 

Seguindo o exemplo das grandes religiões do passado, elas 
fincaram bandeiras em outros países. 

Nessa empreitada os gringos estão perdendo espaço: o 
brasileiro é campeão do 171. Aprendeu a lição direitinho, mas não 
percebeu que isso faz parte do SR/RS: Perpetuar esta escravidão 
política/Religiosa e manter a ignorância. 



O púlpito virou palco de espetáculo e show. Aprenderam com 
Roma. O enredo é o mesmo: enfiam na nossa cabeça que somos 
pecadores e nos exploram oferecendo a solução do paraíso. 
Ensinam pelo medo e pelo desejo. Já repararam que é assim que se 
adestram os animais? 

Interpretam o Antigo e o Novo Testamento como lhes 
interessam e encontram neles passagens para justificar o fim que 
procuram: “passa a grana para cá e toma seu lugar no céu. Você é 
um escolhido. É um dos 144 mil”.  

São todos médiuns que se utilizam da mediunidade e vivem 
como profissionais da mensagem religiosa. Pensam ser 
trabalhadores de Jesus e não percebem serem trabalhadores do 
SR/RS. A mediunidade é algo sagrado, deve-se “dar de graça o que 
de graça foi recebido”. 

Recebemos de Deus o dom de intermediar a espiritualidade, o 
plano das ideias, e já nos achamos escolhidos para viver 
economicamente daquilo que divulgamos como sendo a mensagem 
de Jesus, mas que não passa da formatação do SR/RS.  

Hoje não faltam livros mediúnicos e há muita gente escrevendo. 
São os novos profetas. Antes, os escritores não se davam conta de 
que eram inspirados pela espiritualidade; hoje, pelo contrário, 
fazem questão de anotar o autor da história. 

 
Grandes médiuns, verdadeiros obreiros e continuadores da 
mensagem reencarnacionista de Jesus. 
 

Nessas novas organizações religiosas, o papel das mulheres tem 
aumentado consideravelmente, são pastoras, ministras e até mesmo 
apóstolas. 



Não é diferente nos quadros do espiritismo implantado no 
Brasil. A sensibilidade da mulher tem sido o canal de 
despertamento e valorização nas atividades e práticas. 

O espiritismo não está identificado como uma empresa 
religiosa e esperemos que assim continue, mas é preocupante o 
centralismo do núcleo de comando e as atitudes antifraternas 
dentro de suas fileiras. 

Jesus não precisa de defensores da sua mensagem, nós é que 
precisamos de sua mensagem para nos libertarmos da nossa 
ignorância, dos erros e enganos que nos causam o desequilíbrio e as 
doenças. 

Kardec não precisa de defensores da pureza da doutrina que 
codificou, a mensagem não é dele, foi exatamente essa a intenção da 
espiritualidade: não identificar num indivíduo o consolador 
prometido. 

Nós é que precisamos entender que a mensagem codificada por 
Kardec é a promessa de Jesus do consolador prometido, que nos 
faria lembrar o que havíamos esquecido: perdoar e combater o 
nosso orgulho e egoísmo. Fora da caridade não há salvação é o lema 
da mensagem e a maior caridade que podemos fazer pelos outros é 
melhorarmos a nós mesmos. 

Paremos para pensar se estamos sendo caridosos com os nossos 
companheiros de trabalho, companheiros de ideal, quando surgem 
divergências de entendimento quanto a doutrina de Kardec. 

Estamos passando por uma experiência religiosa dentro dos 
parâmetros espíritas, e nossas fichas continuam com anotações de 
atitudes antifraternas e anticaridosas. São os novos profetas que nos 
dizem isso nos livros mediúnicos, para “quem tem ouvidos de 
ouvir!”. Onde estivermos levaremos nossa imperfeição. 
 



A mulher dentro do espiritismo 
 

A experiência do comando é muito perigosa e pode subir à 
cabeça da médium orgulhosa. É sobre esse defeito de nossa 
personalidade que agem nossos irmãos do plano do espírito, 
aqueles cujos interesses não estão alinhados com a mensagem de 
Jesus. É aí que começa o perigo. 
 
Uma parada necessária 
 

Volto a escrever depois de muito escutar. Hoje é dia 24/10/2020, 
e continuamos com pandemia mundial do coronavírus.  

A ideia foi a de deixar a poeira baixar. Deixei o núcleo espírita 
que frequentava por mais de 25 anos. Foi tempo suficiente para 
aprender mais. Ali a convicção da vida espiritual e eterna assomou-
se à minha forma de ver o mundo e o mundo mostrou-se diferente 
do até então “mundo” que eu tinha aprendido a ver mesmo depois 
de 25 anos dentro do espiritismo. Apesar disso, saí... 

Procurei não participar do núcleo “político/dirigente”, não 
participar das reuniões deliberativas; não participar mais de 
nenhuma Diretoria. Com o passar dos anos, nem falar lá na frente 
– fazer a palestra –, pois descobri que falava para mim mesmo. 

Durante esses 25 anos li como nunca antes, até mais que na 
época de cursinho e universidade. Eu devorava os livros e eles me 
ajudaram a entender essa nova realidade que se abria. Não que 
quantidade seja qualidade, mas um pouquinho de cada um deles 
serviu para o assentamento da convicção da vida eterna. 

Havia uma realidade nova se abrindo e eu aproveitei para 
conhecer mais sobre a evolução do espírito eterno através das 
sucessivas manifestações materiais. 



Voltei no tempo com Emmanuel através da psicografia do 
Chico, ou melhor, do Cisco, como ele preferia se apresentar, e 
acompanhei parte de sua biografia – livros que relatam uma série 
de vidas nos palcos da vida material –, a começar com aquela na 
qual ele teve um encontro com Jesus de Nazaré: Há dois mil anos. 
Cinquenta anos depois o Senador Publius Lentulus reencarna como 
o escravo Nestório. 

Com Rochester e outros autores descobri um passado de 
intrigas, traições e lutas pelo poder que ampliaram as noções da 
história de nossa civilização. Sem a intenção de dar nomes aos bois, 
a espiritualidade vem apresentando a tragédia da humanidade em 
suaves pinceladas. Conheci o Egito de Akhenaton e o Egito de 
Amon, fui para Atlântida e para a Lemúria, também estive em 
Capela – o paraíso simbólico perdido dos textos bíblicos.  

Com André Luiz, tive a apresentação do mundo espiritual e a 
visão de médico do espírito para a nova realidade encontrada após 
o desencarne.  

Com Manoel Philomeno de Miranda, descobri as articulações 
do plano espiritual interferindo na vida dos encarnados. 

Muitos foram os autores do plano do espírito que cativaram 
minha admiração e seria impossível nomear todos eles. 

Cada um a seu tempo, como a dizer que o universo conspira 
para a nossa evolução, vinha caindo nas mãos no momento bem 
propício de nossa necessidade pessoal.  

Vou citar apenas o Dr. Inácio, que se transformou no meu 
terapeuta espiritual. Com as leituras de seus atendimentos no plano 
do espírito, sentia-me atendido e fui aprendendo com o problema 
dos outros. Sua forma irreverente e honesta me transmitia a certeza 
de que nada havia mudado para ele após a desencarnação, o que 
para mim é uma certeza: não mudamos só porque desencarnamos, 



continuamos a ser o que éramos, apenas não mais ligados a um 
corpo mais denso material. Só para informação daqueles que 
desconhecem a realidade da vida espiritual, nós continuamos 
ligados a nosso períspirito, corpo material mais sutil, que ainda 
reflete a aparência de nossa última passagem terrena. 

 
Inspiração e psicografia também foram a fonte de informações para 
os profetas do Antigo e do Novo Testamento. 
 

Estou aqui a pensar em como fica natural negar todas essas 
minhas afirmações tiradas dos livros psicografados pelos mais 
diversos espíritos de origens étnicas diversas quando a nossa noção 
da realidade e naquilo que acreditamos está baseada em outros 
livros também psicografados ou inspirados pelos mais diversos 
espíritos, chamados de profetas e que têm origem apenas em um 
núcleo étnico que até hoje insiste em não se misturar com os outros, 
mas que, ao longo dos milênios, impôs sua visão de mundo e da 
criação para quase metade da população do planeta.  

Estamos falando dos primórdios do SR/RS, que formatou a 
educação mundial, inclusive nos países que consideram a religião 
como o ópio do povo, afinal, o Deus do SR/RS é o capital/poder. 

Não é de se estranhar quando vemos os evangélicos defendendo 
este SR/RS baseados nos textos bíblicos e sustentando a historinha 
da mulher saída da costela de Adão. Já vivemos a “catequese” dos 
índios no Brasil, únicos brasileiros de fato, com os católicos 
romanos. Os invasores europeus impuseram essa mesma estória aos 
índios e aos negros, recém-despatriados por esses mesmos 
invasores. E esses negros vieram à força, como escravos para as 
Américas. Interessante notar que a imagem apresentada de Deus foi 
de um homem branco velho e barbudo, foi inspirada na imagem 



que os gregos faziam de Zeus. Só muito recentemente a Igreja 
Romana se apercebeu a impropriedade de representação Divina 
como a forma humana. 

Durante quinhentos anos, fomos educados através da 
historinha na qual o Criador é um homem poderoso que manda, 
castiga e condena, deixando a mulher em segundo plano. Não é para 
menos que o Brasil é tão machista. E se temos tantas expressões 
racistas no Brasil, apesar de metade da população ser 
afrodescendente, não podemos esquecer que a etnia que até hoje não 
se mistura com as outras é a mesma que trouxe essa história há mais 
de 3 mil anos, nos primórdios do SR/RS. 

Na minha limitada visão, penso ser a nossa educação religiosa 
fonte principal do machismo do homem brasileiro em primeiro 
plano; em segundo plano, enxergo o racismo como consequência da 
imposição da cultura de um povo sobre a cultura de outro.  

Não estou aqui para fazer você pensar o contrário do que 
pensava até agora, mas posso te afirmar que se temos o machismo 
na nossa sociedade é porque ele está muitíssimo mais presente 
nesses países que nos exportaram este SR/RS, não é mesmo? Não se 
iluda, brasileiro, pois é esse o sistema/religião (SR/RS) que está 
formatando o seu HD (sua cabeça). 

A história/sistema que te formatou é machista, de homens que 
mandam e onde as mulheres só atendem às suas necessidades. 

Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasceu 
primeiro, o homem ou a mulher? 

Para a primeira pergunta nem a ciência tem a resposta, mas a 
segunda tem resposta imediata no sistema de formatação social 
moderno e evidentemente com o machismo embutido. 

 
 



Novo sistema de formatação social 
 

Tudo é manifestação do pensamento do Criador, Seu 

pensamento está em tudo, somos manifestação do pensamento do 

Criador, seu pensamento está em nós.  

Começamos pela inconsciência. Estamos no estágio de 
autoidentificação/autoconsciência. Aquele que já se identificou 
(autoiluminou) auxilia o progresso dos inconscientes. 

Somos espíritos eternos em processo evolutivo. Já estivemos 
mais inconscientes, já estivemos pedra, planta e animal. 

Na fase animal, é o egoísmo que sustenta a preservação da 
espécie. Na fase evolutiva hominal, temos que superar a 
ancestralidade animal e vencer o egoísmo. É o período em que 
passamos a ter livre-arbítrio. 

Renascemos para novo momento evolutivo. A matéria é banco 
escolar para o espírito eterno. Ver a matéria como única realidade 
é a grande ilusão. Viver iludido é ignorância, que é a causa do 
sofrimento humano. 

O espírito eterno não tem sexo, não tem cor, não tem raça, ele 
se manifesta em todas as condições necessárias à sua identificação 
com o Criador. 

A ignorância só identifica o caos, que é aparente manifestação 
cósmica. 

Estaremos homem e estaremos mulher e existem muitos tons 
entre o homem e a mulher. 

É contrassenso uma atitude discriminatória da sexualidade 
alheia e normalmente está baseada no SR/RS de formatação social 
atual. 

Tudo está em movimento evolutivo. Estaremos pretos, 
brancos, amarelos, vermelhos. 



É irracional uma atitude racista por parte daquele que sabe que 
já esteve negro ou que no futuro poderá estar se for sua necessidade 
de aprendizado evolutiva. 

Não preservar a natureza também causa sofrimento, pois não 
devemos esquecer que já estivemos pedra, planta e animal antes de 
atingirmos o estágio hominal atual para avançarmos para estágio 
posterior. 

Somos um ser coletivo – homem, mulher, natureza, universo. 
Enganar o semelhante é enganar a si mesmo. Roubar o semelhante 
é roubar a si mesmo, bem como corromper alguém é patrocinar o 
próprio desequilíbrio. 

Toda ação tem uma reação correspondente. O aparente caos é 
de fato cosmo, pois está submetido à lei de ação e reação. O instinto 
de preservação do animal é a fonte da origem do egoísmo no 
homem. O homem egoísta se sente superior aos demais reinos da 
natureza; acredita ser o suprassumo da manifestação do Criador. 
Desconhece ser apenas um dos estágios transitórios do espírito 
eterno em evolução e se isola na manifestação do Eu. 

 O egoísmo impede o homem de evoluir. Aceitar que somos 
egoístas é o primeiro passo para nossa libertação, e identificar isso 
em nós faz parte do autoconhecimento. Vencer o egoísmo é uma 
das metas evolutiva humana, pois ele está na raiz de todos os 
problemas do mundo atual. Somente entre os homens egoístas é que 
se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem 
perdão.  

             O egoísmo gera a corrupção, que gera a riqueza acumulada, 
que é a fonte de fome e doença no mundo. A riqueza produtiva do 
mundo é fonte de trabalho, e é pelo trabalho que o universo é 
cosmo, e não caos. 



O trabalho é que sustenta a vida, o falso assistencialismo é fonte 
de manipulação do homem corrupto para manter o poder no 
mundo. 

 O homem corrupto não acredita em consequências, que enganar 
o semelhante é criar problemas futuros para si mesmo; não crê no 
amanhã, em vida futura, só acredita num deus: “Venha a nós”. 

O homem corrupto quer tudo aqui e agora, felicidade a 
qualquer preço; é amoral. No processo evolutivo, passa para a 
imoralidade e, finalmente, para a moralidade.  

 
Pausa na escrita 
 

Eu tinha parado de escrever após a apresentação desse novo 
formato/sistema de ver o mundo. 

Sem dúvida foi uma tentativa de unir o pensamento oriental 
com minha formação ocidental. Unir a razão com a intuição, o 
concreto com o abstrato, o material com o espiritual. A tão 
necessária união de Lao-Tsé e Confúcio, o homem abstrato ao 
homem no mundo. 

Convém que eu deixe aqui exposto o quanto existe uma luta 
interna na tentativa de acalmar, abrandar o meu coração, pois 
continuo achando que existe um grande complô no mundo para 
que o homem continue na sua ignorância por ser este o mecanismo 
de dominação mais eficaz, inclusive mais eficaz que a imposição 
pela força. 

 
Escravidão voluntária 
 

Se num primeiro momento a roupagem religiosa acobertava o 
verdadeiro deus a que se prestava culto, o deus Mamon do poder, 



da riqueza e da dominação, com o racionalismo e o existencialismo 
passamos a negar e existência de um Demiurgo, de uma causa 
primária, do universo cósmico e a encontrar na matéria a causa, e 
não a consequência. Estava aberto o caminho para o materialismo 
e passamos a prestar mais intensamente culto à riqueza, à beleza 
material exterior, à posse, à aparência e, finalmente, ao consumo. 
Desejamos a satisfação no aqui e agora, desacreditando haver 
consequências futuras de nossas ações. 

Com o materialismo, o homem não busca o ideal humano, está 
estagnado na busca da satisfação dos instintos básicos animais de 
proteção e perpetuação da espécie; é o egoísmo que corrompe suas 
fibras espirituais e passa a ser a grande pedra de tropeço do animal 
homem para superar e sua ancestralidade e se transformar no 
homem Humano para daí seguir no rumo do homem espiritual 
eterno. 

É o egoísmo que está na base de todos os problemas de nossa 
sociedade. Não é a forma de governo, a cor de quem exerce este 
governo, não é o sexo, não é a raça. É o egoísmo a causa de fome, 
miséria, corrupção, roubo, trapaça, guerra e acúmulo de riquezas. 

É o egoísmo que sustenta os estados tirânicos e que mantém a 
fome nos estados democráticos. É o egoísmo que invade o campo 
espiritual e ilude os imprevidentes, gerando o orgulho. 

A superação do egoísmo em nós mesmos vai trazer os Estados 
aristocráticos, e a predominância do ideal Humano se fará presente 
e será rumo para as nações. Será um novo tempo, de integração 
plena do homem/mulher na cadeia evolutiva da vida, não mais 
como o auge da criação divina, mas como uma fase transitória no 
rumo da angelitude, próximo degrau evolutivo que nos cabe 
vislumbrar. 

 



Somos deuses imperfeitos na nossa manifestação. 
 
Somos deuses limitados pela animalidade que nos impede de 

alcançar a humanidade pela qual estamos destinados a atingir. A 
humanidade não é degrau final, nem mesmo a angelitude o é. 

Falando como aquele que foi formatado pelo sistema judaico-
cristão, nós somos anticristos quando o egoísmo está presente nas 
áreas de nossas manifestações no mundo: emoção, sentimento, 
pensamento e ações. Mas como diz a psicanálise: vemos nos outros 
o anticristo que há em nós mesmos. 

É fácil enxergar Maomé como um anticristo por ter reeditado 
a Lei Antiga após a passagem de Jesus e criando mais um nome para 
o Criador. Difícil é enxergar o egoísmo, o preconceito, o racismo, 
a discriminação e o orgulho em nós mesmos. 

Não percebemos que, por pertencermos à humanidade (idade 
do humano) é preciso ser Humano, é preciso praticar o ideal 
Humano. 

Já passamos da fase da pedra, não dá para deixar a preguiça falar 
mais alto; superamos a fase da planta, não podemos viver sugando 
o sangue dos outros; vivemos a fase animal e procriar, viver bem e 
o mais confortável possível não é o suficiente. 

O homem atingiu a fase da razão e do livre-arbítrio. Ele tem 
que sair da ignorância de si mesmo, pois ela é a causa do seu 
sofrimento e fatalmente do sofrimento que causa aos outros. 

Quando o homem mantém intencionalmente seu semelhante 
na ignorância, ele age por egoísmo e é parte da manifestação do 
anticristo no mundo. 

Neste momento, 2022, o formato social tem predominância 
material, racional e imediatista. Com ou sem religião, o homem é 



guiado pelo egoísmo, é orgulhoso do seu saber, mesmo que o seu 
saber seja limitado e ilusório. 

O homem do mundo vende sua ilusão do mundo. É cego 
guiando cego. Sua ação é anticristã. 

Se o homem alcança o poder, luta com todas as ferramentas 
para se manter no poder. Impõe e vende sua ignorância como se 
fosse sabedoria. O ignorante se abastece dessa falsa sabedoria e vive 
no mundo sem conhecer a si mesmo e sem atingir o ideal humano. 
É escravo e, como escravo, defende seu senhor. Sai da vida ignorante 
e volta a reencarnar até atingir a sabedoria que já tem aptidão de 
alcançar. 

                Nessa roda das reencarnações, o ser humano vai se 
libertando do egoísmo e do orgulho: aprende a ser homem, a ser 
mulher, a ser branco, amarelo, preto e vermelho; aprende a não ser 
racista e preconceituoso e a ser cidadão do mundo, libertando-se da 
ignorância. 
 
Pandemia foi tempo para aprender mais 
 

Ao longo destes anos de pandemia (20/21) escutei muitas 
palestras no YouTube, muitas mesmo. Com Laércio Fonseca, 
compreendi que o espírito eterno evolui nas mais variadas formas 
de manifestação e, obviamente, não tem procedência unicamente na 
Terra. Com Hélio Couto, voltei às origens de nossas construções e 
descobri que a nossa simples presença como observadores já 
influencia no rumo para o qual os fatos tenderão a acontecer. Mas 
foi com Lúcia Helena Galvão/Luiz Carlos Marques e a equipe de 
Nova Acrópole que a cabeça definitivamente se abriu e então 
descobri a filosofia como busca de um conhecimento maior. 



Foram eles de Nova Acrópole quem me mostraram o 
pensamento dos grandes iluminados que deixaram um rastro a ser 
seguido. A partir daí descobri a minha ignorância. Foi por meio 
desses contatos, Laércio, Hélio, Lúcia/Luiz/Nova Acrópole e 
muitos outros vídeos do YouTube, que, além de descobrir, aceitei 
minha ignorância. Depois de caminhar 25 anos no estudo e prática 
da “religião espírita” eu, ignorantemente, achava que havia 
encontrado a explicação para TUDO... Quanta 
ingenuidade/vaidade... 
 
Orgulho 
 

Porém, aí se escondia um grande perigo para o qual eu ainda 
não estava preparado para ver: o orgulho.  

Impossível olhar para a vida de Chico Xavier e não aceitar uma 
força/ação inteligente atuando e deixando uma obra a ser estudada, 
ação social e os diversos livros e momentos de inspiração mediúnica 
nos quais Emmanuel, principalmente, se manifestava, ou seja, falava 
o que o homem encarnado, vestido de um corpo material, podia 
escutar e entender. 

Impossível não identificar em Divaldo Franco e em suas 
palestras a mesma expressão dessa força ”extra material” se 
manifestando. 

Como pode o homem encarnado e corrupto achar que suas 
ações seriam esquecidas com o tempo? 

Divaldo traz, assim como tantos outros, a história de várias 
personalidades. Assim, a nova perspectiva de enxergar a vida como 
manifestações materiais sucessivas de um mesmo espírito eterno 
nos dá a convicção de que passamos a entender os mecanismos da 
vida mais amplamente. 



Kardec e a codificação do Espiritismo – O livro dos espíritos. 
 
Trata-se da certeza da racionalidade do Livro dos espíritos e a 

coerência que me explicavam o que até então o SR/RS não 
conseguia explicar: as perguntas mais importantes para eu entender 
quem eu sou, de onde vim e para onde vou. Pois bem, esta certeza 
movimentou a razão, e a razão conseguiu mostrar quanto o egoísmo 
está por trás das minhas ações, o quanto a falta do perdão ainda me 
atrapalha a união e o entendimento nas relações sociais e familiares.  

Apesar disso, o orgulho deste saber iludia-me com a pretensão 
de achar que já entendia o mecanismo da vida. 

Quando você começa a entender que por trás de uma estória há 
uma tentativa de explicar uma verdade, você apenas se liberta de 
uma parte da sua ignorância. 

Sendo o orgulho um filho do egoísmo no estágio hominal, o 
nosso pretenso saber ilude ainda mais aquele que, envolvido pelo 
manto corporal, vive na ilusão da matéria. 

Inserido e educado no sistema consumista atual, passamos a 
vivenciar as novas experiências na carne achando que a vida é só 
isso e ponto final, acabou. 

Só começamos a tirar a cabeça para fora do sistema para 
respirar um “ar” diferente quando alguma coisa acontece dentro de 
nós; só quando chega a maturidade espiritual ocorre esse despertar. 

O avançar da idade pode ajudar nesse processo, mas muitas 
vezes apenas morremos. É por isso que se diz: todos os homens 
morrem e poucos vivem. 

Voltando ao foco no qual eu afirmava que o orgulho não me 
deixava ver o quanto ainda sou ignorante sobre a vida e seus 
mecanismos de manifestação, é evidente que eu já passei da fase de 



achar que tenho resposta para tudo, seria continuar me iludindo no 
campo do orgulho espiritual. 

Nesse momento eu me recuso a querer explicar o que é orgulho 
no campo espiritual e indico Ptahhotep e Helena Petrovna 
Blavatsky para esclarecê-los melhor. 

Hoje reconheço que o meu entendimento é muito limitado. É 
como se eu estivesse despertando da ilusão que ele me causa. 
Reconheço que o que estou escrevendo nestas páginas, comparado 
a uma manifestação musical, estaria mais para ruído. 

Nunca antes eu havia entendido que o egoísmo material se 
manifesta através do orgulho material e que o egoísmo no campo 
espiritual se manifesta através do orgulho espiritual. 

O orgulhoso acha que sabe tudo e que tudo o que sabe é 
suficiente. Eu não conseguia enxergar porque também estava 
iludido com a ilusão do pretenso saber. 

Essa ilusão foi jogada por terra com as palestras de Nova 
Acrópole. Aí caiu de vez o véu do meu falso saber e descobri que o 
meu falso saber está mais para “nada sei”. 

 
Mas como se deu esse movimento? 
 

Vemos nos outros os defeitos próprios e isso passou a me 
incomodar grandemente. É como se uma pressão interna que 
encontra no comportamento do outro uma válvula externa como 
justificativa para apontar o dedo e nada fazer internamente. Passei 
a enxergar claramente essa situação em mim mesmo. 

Algumas pessoas insistiam em lutar para “estar” num patamar 
de comando e destaque na atividade para o qual um maior saber, 
não saber intelectual, mas um auto saber se fazia necessário. 



Eu via isso tão claramente, mas não sabia administrar os 
sentimentos que surgiam. 

Afastar-me da casa espírita foi a decisão. Melhor para eu 
conseguir realizar o processo de autoconhecimento e identificar em 
mim mesmo esse orgulho falando alto, tão alto que iludia. 

Movido por esse mesmo orgulho, era mais fácil tentar 
concertar o exterior do que atuar no interior. 

Faz muito tempo que descobri que se há alguma “coisa” que 
separa dois irmãos o que está errado é a “coisa”. 

Descobri que o que está errado é o orgulho, e a minha tarefa é 
combatê-lo em mim mesmo, e não nos outros. 

Continuar iludido seria ”brigar” para “provar” que eu estava 
certo. Continuar iludido seria atuar fora sem atuar dentro. 

Para ser o mais sincero possível, sinto que sou um rebelde. 
Primeiro me rebelei com a forma que me apresentaram a religião e 
não consegui ir até o final do catecismo. Reconheço que o gosto 
musical foi muito influenciado por esse sentimento de 
rebeldia/revolta. Reconheço também que a identificação exterior e, 
principalmente, a forma de me vestir sempre foram uma forma de 
expressar uma rebeldia com os padrões sociais e consumistas do 
sistema/religião/religião/sistema vigentes. 

Hoje entendo que quando participei da política, toda a minha 
rebeldia foi canalizada e manipulada por aqueles que achavam que 
tinham encontrado o caminho para a mudança do mundo e a 
solução para as diferenças sociais, mas que acabaram vencidas pelo 
homem velho e corrupto que habita em nós mesmos. 

Fala-se que o poder corrompe, fala-se que a oportunidade faz o 
ladrão, mas hoje eu fico com Rui Barbosa, que acentua que a 
oportunidade faz o crime, pois ainda não entendemos que ao longo 



desse processo evolutivo, e já no reino hominal, deixamo-nos viciar 
em buscas imediatistas nos prazeres sensoriais no campo material. 

Estou tentando expressar que o erro de nossas ações atuais está 
baseado naquilo que aprendemos na encarnação atual – processo 
cultural sistema/religião//religião/sistema – e em nossas 
experiências anteriormente vividas nas quais vamos formando 
nosso caráter. 

Somos herdeiros de nós mesmos, de nossas experiências 
anteriores. 

É o sistema/religião//religião/sistema que insiste em 
exteriorizar este erro no pecado original. Ele é interior, e não 
exterior, não é erro de criação divina. 

 

A quem muito for dado... 
 

Nos cálculos dos custos de um financiamento entra a taxa de 
inadimplência. Nos cálculos do custo da energia elétrica, água e 
outros serviços comuns das nossas necessidades básicas, entram os 
prejuízos da perda na distribuição, das falcatruas, dos “gatinhos”, e 
quem paga por isso são os que pagam corretamente. 

O que você pensa sobre isso? 

Está certo ou está errado? 

O correto está em fazer o que é correto. E completando a frase 
acima: “A quem muito for dado, mais será solicitado”. 

De que lado você se coloca? Do que leva vantagem das trapaças 
ou daquele que cumpre seus compromissos? 

Você já pensou o que significa a pirataria? Como você se 
comporta diante dela? 

A curto prazo, fazer o certo dá mais trabalho e custa mais, 
porém é a longo prazo que vemos a diferença. 



Direito e dever 

 
Você tem o direito de discordar do que eu afirmo e continuar 

a viver a formatação que o SR/RS te educou, ou pretensamente 
educou, moldando sua forma de pensar, agir, ver, sentir e responder 
ao mundo, mas tem o dever de expressar humanamente sua opinião, 
ou seja, sem agressão, sem violência, pois agressão e violência são as 
armas da ignorância. 

Não estou combatendo você, mas a forma como você foi 
educado/dirigido a pensar e agir. 

Eu estou tentando mostrar que aquilo que pensamos e sentimos 
está diretamente ligado à forma como fomos educados desde 
pequeninos. 

Em algum momento você já pensou que uma “mentira” 
contada por milênios está tão arraigada naquilo que acreditamos 
ser a realidade que, escravos da ilusão/mentira, defendemos a nossa 
ilusão? Escravos da mentira, defendemos nossa pretensa verdade; 
escravos da ilusão, defendemos aqueles que nos iludem. 

Contudo, se o que acreditamos ser a verdade fosse de fato a 
verdade, jamais poderia partir de nós uma atitude antifraterna, 
agressiva, impositiva, movida pelo orgulho, movida pelo ódio, pela 
inveja, movida pelo falso sentimento de defesa dos princípios 
doutrinários religiosos. 

Olhe para o tamanho da obra Divina e me responda 
sinceramente: será que o Criador precisa de você para defendê-lo? 
Ou será que é você querendo impor o que acredita ser sua forma de 
pensar??? 

Não pretendo tirar de você o ponto de equilíbrio que até hoje 
movimentou a sua ação, a sua vida nesta encarnação atual. Esse 
equilíbrio que te sustenta a força para levantar a cada novo dia e 



dar continuidade à realização dos seus deveres sociais. Muito pelo 
contrário. Peço que respeite a minha forma de ver a manifestação 
Divina, de ver o princípio espiritual como causa da manifestação 
material, e não como efeito. 

Você não precisa concordar comigo, mas você não pode se pôr 
a combater com as armas que a ignorância impôs ao longo dos 
milênios aos “fracos e humildes”: pela força, pela separatividade, 
pela guerra, pela crucificação, pela decapitação, pela fogueira, pelo 
açoite, pelo apedrejamento, pelo suicídio de um homem-bomba, 
pela negação do que eu acredito pela aceitação daquilo que você 
acredita, pela polarização de ideias. 

Lembre-se de que você é um ser humano, e ser humano é ter 
atitudes humanas e fraternas, quem te ensinou diferente disso está 
enganado e te enganou. 

Não se deve fazer ao outro o que não desejamos a nós mesmos. 
É montar no camelo do espírito, e não no da matéria. É entender 
que o Criador, seja lá qual o “Santo” nome que lhe foi ensinado, 
não precisa de você para defendê-lo, seria estupidez pensar que o 
Criador precisa que a criatura o defenda, que a criatura se vingue 
por Ele, mate a sua criação por ele, que a criatura combata por ele, 
destrua por ele. 

Apenas quando o princípio espiritual não tem o livre-arbítrio 
é que ele está isento da responsabilidade de matar seu semelhante e 
de destruir a natureza. Do reino animal para baixo é que não há 
reponsabilidade pelas ações, mas do reino humano em diante sim. 

Penso que quem te ensinou o que é o Criador, por mais boa 
vontade que possa ter tido, está iludido pelo formato SR/RS ao qual 
ele mesmo está sujeito. Num paralelo com o “Mito da Caverna” de 
Platão, seriam os projetadores das sombras as quais eles mesmos 
estão convencidos: fazedores de opinião. 



Na fase hominal, o princípio inteligente tem reponsabilidade 
por tudo que pensa e faz, pois agimos com o pensamento também. 

O que digo por princípio inteligente é a individuação da 
criação divina em nós mesmos; é você vestido de um corpo de carne 
neste momento. 

Somos todos iguais, apenas estamos diferenciados pela 
consciência que temos de nós mesmos. 

 
E agora? 

 
Pois bem, te falei quem é você, de onde veio e para onde vai, 

ou melhor, para onde volta, cada vez mais consciente da criação e 
do Criador, mas não me pergunte o que não sei responder, pois a 
minha cabeça é muito limitada para entender a simples 
manifestação do espírito imortal na faixa de vibração que 
enxergamos quando estamos encarnados ou mesmo quando 
estamos parcialmente desligados do corpo material durante o 
período do sono físico, em especial nas faixas vibratórias mais 
elevadas. 

Já li muito sobre esse assunto e o que posso dizer com o 
entendimento atual é que existem as batalhas espirituais, e o homem 
despido de sua roupa de carne ainda age movido por egoísmo, 
orgulho e ódio, ainda quer manter poder e domínio sobre seu 
semelhante como era enquanto encarnado. 

Nessas “esferas” ele gravita automaticamente para o “mundo” 
que criou/acreditou enquanto estava encarnado. Se era um radical 
extremista, vai reencontrar seus compares radicais e extremistas e 
continuar a fazer parte desses ajuntamentos por afinidade de gostos 
e afinidades religiosas. 



Enganam-se aqueles que acham que será através de ações 
belicosas que se mudará essa paisagem sombria. Somente o perdão 
das ofensas muda o mundo material e o espiritual para melhor; a 
educação, que nos auxilia no autoconhecimento de nossa destinação 
como parte da criação divina, poderá levar o homem a atingir sua 
condição humana de fraternidade e união. Falo educação religiosa 
porque a separatividade do homem no mundo material continua 
no plano do espírito. 

Não pense que se trata apenas dos núcleos extremistas 
islâmicos, é ingenuidade achar que os núcleos radicais católicos 
acabaram no plano do espírito, os núcleos inquisitórios continuam 
a atuar para defender a verdade conforme acreditam – e note que 
eu falei acreditam, e não acreditavam... 

Existem os núcleos dos viciados em drogas e núcleos dos 
viciados em sexo entre tantos outros. Pode acreditar que se existe 
uma organização criminosa atuando no plano da matéria ela é uma 
ramificação de alguma que está organizada no plano do espírito e 
comumente controlada por lá. 

A vida é eterna e somos espíritos eternos vivenciando papéis 
pelos palcos da vida ao longo desses milênios. 

Você acha que o espírito que vestiu a roupagem física por nós 
conhecido como Torquemada não existe mais? 

Ingenuidade sua pensar assim, pois ele ainda existe e continua 
em processo de evolução de consciência pelos palcos da vida assim 
como nós mesmos estamos. 

Citei Torquemada pois parte de sua história, em particular 
alguns dramas dela, foram trazidos mediunicamente para que o 
espírito humano pudesse ampliar a consciência de si mesmo. São 
histórias que chegam até nós com o objetivo educativo de ensinar 
pelo exemplo. Aprendemos sim com o erro de nosso semelhante. 



Aprendemos com as suas quedas às vezes mais do que com as suas 
vitórias. 

Entre outras histórias extraordinárias para que o espírito 
humano possa se libertar de seu orgulho de raça ou de nação, eu 
poderia citar a de Santos Dumont, sim, Santos Dumont, aquele que 
os brasileiros chamam de o pai da aviação e que por orgulho, mais 
que por desconhecimento, defenderiam que ele foi o primeiro a 
levantar voo, e não os americanos – irmãos Wrigts. 

Só para esclarecer, devo dizer que tudo já existe no plano das 
ideias, conforme Sócrates afirmava. O que ninguém entendeu é que 
o plano das ideias ao qual ele se referia é o plano espiritual, o plano 
do homem desligado de um corpo material; há muitos planos 
espirituais em materialidade sutil e invisíveis aos nossos olhos e 
instrumentos materiais e em diversos graus de evolução.  

Nesses planos existem máquinas voadoras, edifícios magníficos 
em design, cidades organizadas, organizações sociais e comunidades 
religiosas que respeitam a diversidade das manifestações religiosas 
do plano material. 

A vida é plena em suas manifestações e não há planeta que não 
contenha manifestação de vida. Como o universo é cosmos, e não 
caos, chegado o momento nossos irmãos mais adiantados 
inspiraram a ideia do avião na ocasião mais propícia à evolução do 
homem. 

Foram muitos os que no final do século XIX e início do XX 
receberam a inspiração da máquina voadora e apenas alguns 
chegaram a executá-la. A uns os direitos autorais e a outros o 
compartilhamento das ideias e dos desenhos. É parte desse 
compartilhamento que podemos identificar no Demoiselle de 
Santos Dumont e nos aviões alemães da Primeira Guerra Mundial. 



Todos os brasileiros sabem que Santos Dumont se suicidou ou 
pelo menos deveriam saber. Sem querer analisar os motivos que o 
levaram a isso – leia o livro Ícaro redimido e ele mesmo vai te 
esclarecer –, o que os brasileiros não sabem é que o “nosso” 
inventor do avião foi em umas das passagens anteriores o inventor 
do canhão. 

Foi graças aos canhões que o sultão Otomano, Maomé II, 
“O Conquistador”, dominou finalmente Constantinopla, hoje 
Istambul. 

Só para elucidação, a evolução do canhão são os mísseis 
teleguiados e os intercontinentais, que espalham morte em massa, 
destruição e contaminação quando portadores de armas nucleares.  

Uma pergunta que não quer calar: por que o Criador permite 
uma coisa dessas? 

Parabéns,  se você já se fez esta pergunta pois é a curiosidade 
que enche a cabeça das nossas crianças com novas informações e 
questionar sobre as coisas é essencial para o nosso intelecto. 

A resposta é: Livre arbítrio. Somos responsáveis por nossas 
ações e tenha a certeza de que temos o amparo dos nossos irmãos 
mais adiantados de forma que não ultrapassemos o limite da 
insanidade assim como nós sabemos tirar da mão das crianças a faca 
que pode machucá-la. 

 
Uma nova Páscoa – Liberdade espiritual 

 

Precisamos de uma nova Páscoa! Um novo motivo para 
comemoração. A libertação da escravidão da ignorância, e não mais 
um cego guiando outro cego. 



Para o SR/RS, que aceitou o filho do homem judeu com uma 
mulher egípcia, Moises é o maior exemplo disso, ele não aceitava o 
filho da mulher judia. 

Para a mulher adúltera o apedrejamento, mas e para o homem 
adúltero? 

Precisamos sim de uma nova Páscoa, pois, formatados por este 
SR/RS, reproduzimos esse mesmo preconceito machista e matamos 
as mulheres brasileiras, os homossexuais e os transgêneros. 

Nós precisamos de uma nova Páscoa – sem lutas externas –, que 
nos liberte da escravidão voluntária, dos preconceitos, do egoísmo, 
do nosso falso saber, da nossa cegueira espiritual, que nos liberte da 
estorinha contada por cegos e que nos mantém cegos, pois, por 
cegueira e orgulho de um falso saber, defendemos voluntariamente 
a mentira que nos escraviza. 

Assim como um dependente químico, que se torna escravo 
voluntário da droga e tudo faz para se drogar, nos escravizamos 
voluntariamente aos dogmas religiosos e fazemos “tudo” para que 
aquilo que acreditamos “vença”. 

 
Democracia 

 
Essa é a parte do SR/RS que foi enfiada em sua cabeça e que 

hoje você defende como se fosse sua verdade, mas que está longe de 
ser a melhor forma de organização para o governo de uma nação. 

Quem te falou que a democracia é a melhor forma de governo 
para uma nação? Onde você aprendeu isso? 

Você já se perguntou que outras formas de governo existem ou 
pensa que ou é a democracia ou serão os comunistas? Você sabia 
que na própria Rússia o presidente é eleito por maioria popular? 



Consegue entender que essa polarização não é real e há gente 
interessada que você acredite nela?  

A maioria vence, é assim desde que eu me conheço por gente. 
Maioria de que? Homens de bem ou homens que têm o controle do 
SR/RS na mão? 

Percebe que há gente interessada que você pense desse jeito? E 
onde você pensa que eles estão? 

O egoísmo orgulhoso mentiu para você, e você, um ignorante 
desconhecedor de si mesmo, pois pensa pelo pensamento dos 
outros, mas que também não se livrou do orgulho, assume esse 
pensamento como seu e vai, como escravo, defender o senhor que 
o escraviza. Defende aquele que colocou a ideia na sua cabeça e 
você, sem refletir sobre ela, pensa que é sua. Esse é o fast-food da 
política.  

No fast-food da medicina para resolver a pandemia, o Brasil 
virou chacota mundial. Pelo fast-food da economia do SR/RS, mais 
as diferenças sociais aumentam e as riquezas ficam a cada ano mais 
acumuladas por poucos e muitos mais vão para a miséria. 

Quando você tem homens corruptos “democraticamente” 
eleitos – por você escravo voluntário –, esse governo passa a ser 
uma tirania - governo de ladrões. 

 Tire a cabecinha para fora da caixa um pouquinho – só um 
pouquinho – e vai ver que é tudo farinha do mesmo saco: farinha 
do orgulho, do venha a nós, da corrupção, farinha do egoísmo. 

Eles se dividem em partidos para te enganar, mas sempre estão 
unidos para defenderem seus privilégios e se manterem no poder.  

Não se esqueça de que foi você que os elegeu, porque te fizeram 
acreditar que através do voto você exerce o direito de escolha e 
“muda” os rumos de uma nação. 



São eles que definem o que e como você e seus filhos vão 
aprender nas escolas. 

No Brasil o voto é obrigatório porque eles impõe a ignorância 
pois você ignorante é mais fácil de ser enganado. E ainda falam que 
é através do voto que o Brasil vai mudar...  

O SR/RS está por trás de tudo isso e o mundo vai ficando cada 
vez mais desigual. 
 Mas como mudar esta situação, fazer uma greve geral, uma 
revolução, fazer um protesto?  

John Huss protestou e o SR/RS o mandou à fogueira. Cem anos 
depois, Martinho Lutero criou o protestantismo, nossos 
evangélicos, que, quase 500 anos depois, contam a mesma estorinha 
machista da mulher saída da costela do homem. 

Devemos fazer um golpe de Estado? Já vimos o que aqueles que 
têm o cérebro nos músculos podem fazer. 

Fazer um novo partido político? Eu mesmo pensei assim 
quando ajudei a fundar o PT, e olha o que o partido virou. 

Se fossem perguntas de vestibular, a resposta seria a mesma para 
todas: não. 

Tudo que você faça que gere caos exterior, o SR/RS já conhece, 
pois o sistema vive do caos que criou e alimenta e acumula mais 
riquezas ainda. Pacotes econômicos recessivos, conflitos e a própria 
guerra são ferramentas que o SR/RS utiliza para acumular ainda 
mais. Pense que mais vai para a mão de poucos e menos sobra para 
muitos. O que fazer então? 

 
Fazer um UNIDO 

 
Tudo que é partido separa o homem, e o egoísmo provém dessa 

heresia. 



A mudança tem que ser interior e radical; tem que começar 
com a mudança de valores interiores. O homem tem que saber 
quem é, qual sua origem, por quais reinos já passou e que está como 
ser humano nesse momento. Precisa saber quem é, onde está e para 
onde vai para não ser joguete nas mãos do homem animal egoísta e 
orgulhoso.  

 

 UNIDO POLÍTICO 

 UNIDO RELIGIOSO 

 UNIDO PARTIDÁRIO 

 UNIDO SOCIAL 

 UNIDO COMERCIAL 

 UNIDO PRODUTIVO 

 UNIDO CULTURAL 

 UNIDO ESPORTIVO 

 UNIDO ARTÍSTICO 

 UNIDO MUSICAL 

 UNIDO TEATRAL 

 UNIDO CINEMATOGRÁFICO 

 UNIDO ECOLÓGICO 

 UNIDO FRATERNAL 
 

 UNIÃO, onde todos são vencedores e não há vencidos. A 
mudança tem que ser interior, o homem-mulher/mulher-homem 
deve saber que quando um perde todos perdem. 

Tudo que te ensinaram até agora estava baseado na lei da selva 
de sobrevivência e perpetuação da espécie deturpada na lei do 
ganha-perde. 

Nesse sistema, o homem pedra fica esperando o bolsa-miséria 
que lhe roubará o voto na próxima eleição.  



O homem planta sai à procura de seus direitos e se esquece dos 
deveres que honorificam sua passagem e entrega seu voto para 
aquele que promete atender seus anseios com o mínimo esforço 
pessoal. Foi educado no venha a nós. 

O homem animal é astuto e passa a organizar-se e, organizado, 
se fortalece, e então domina e escraviza seu semelhante. 

Já o homem moderno vive em uma sociedade assentada há 
milênios numa educação ultrapassada. 

Hoje esse homem “astuto” se considera o rei dos demais reinos 
da natureza. Foi educado e se sente o top da criação. Depois dele, só 
o criador... quanta ingenuidade. Prefere achar que não há mais nada 
entre ele e o Criador. Antes, acreditava ser a Terra o centro do 
universo, escravizou e impôs sua forma de pensar e aquilo que 
pensava ser a verdade da criação: o mundo em seis dias. Hoje é fácil 
entender que é uma afirmação alegórica, mas muita, muita gente já 
morreu por pensar diferente. 

Após evoluir intelectualmente, o homem consegue enxergar a 
milhares de anos-luz de distância e continua a querer impor seu 
saber limitado diante da realidade material ilimitada; vê 
superficialmente, apenas a parte transitória da realidade espiritual 
eterna que ele nega por ignorância de si mesmo. 

O caos que criou com seus meios de produção explorador e 
destrutivo é ecologicamente incorreto e está assentado na 
ignorância de quem é, por onde estagiou antes de estar no estágio 
humano e para onde vai. 

Por pensar que é só matéria, dela mais se aproxima e mais se 
afasta de quem realmente é: espírito eterno. 

Sua cabecinha arrogante e orgulhosa não lhe permite enxergar 
sua essência espiritual e então nega-se a si mesmo, abraçando a 
matéria como fonte, causa e realidade de tudo. Construiu uma 



sociedade moldada no domínio material, territorial e exploratório. 
Criou teorias para justificar os meios para atingir os objetivos de 
dominação material, o único que enxerga, domina seu semelhante, 
impõe sua forma de pensar e combate quem pensa diferente, pois 
vê nele um concorrente ao seu domínio e supremacia. 

É um cego do espírito que impõe sua cegueira por pensar ser 
uma raça superior. É um cego querendo dirigir outros, pois há 
milênios impõe sua cegueira espiritual. 

 
Por isso é necessária uma Nova Páscoa. 

 
Nova Páscoa Espiritual / Renascimento do Espírito eterno 

/Reconhecimento do Espírito eterno que somos. 
A libertação do espírito eterno da escravidão material à que se 

entrega. 

Materialmente, Moisés era um impuro da raça, filho de judeu 
com uma egípcia. Só um modelo machista de religião permitiria 
uma “blasfêmia” dessa. 

Jesus teve que descender da raça pura por mais de dezena de 
gerações anteriores para poder ser aceito como judeu. 

Como seria se ele fosse filho de um judeu com uma não judia? 
Num modelo de religião machista, nem pensar em Jesus como filho 
de uma judia com um impuro da raça.  

É aceitável o filho impuro do homem judeu, mas e o filho 
impuro da mulher judia? Para a mulher adúltera, o apedrejamento, 
mas e para o homem adúltero? Só numa sociedade/religião/sistema 
machista é que esta lei se explica. 

O machismo atual tem origem nesse sistema religião/religião 
sistema ou, simplificando, (SR/RS). 



O racismo atual também tem origem nessa insistência da raça 
pura, é por isso que se fala de racismo estrutural. 

A estrutura cultural está assentada nessa estorinha machista da 
mulher saindo da costela do homem e do pacto racial de milênios 
atrás: o pacto da raça pura e da não mistura com todas as demais 
consideradas impuras. 

Palavras bíblicas: não tornar impuro aquilo que o Criador 
purificou.  

Racismo e machismo têm uma origem comum: orgulho, 
egoísmo e separação. 

Já foi dito que o mundo seria melhor quando o último papa 
fosse enforcado pelas tripas do último político e eu digo: o mundo 
será melhor quando uma mulher negra e, logicamente, impura da 
raça for dirigente da nação de Israel e quando as mulheres estiveram 
na direção dos estados islâmicos, já que eles não têm pacto de raça. 
O pacto é de crença religiosa e, se olharmos para trás, já matou 
muita gente no último milênio. 
 
Uma parada para reflexão 

 
Parei um pouco de escrever para deixar a poeira baixar. Há 

momentos que você se expressa de uma forma tão agressiva com 
relação a um grupo e à sua forma de acreditar que impede de você 
entender o que movimenta essa crença e o comportamento grupal 
ao longo do tempo. 

Somos espíritos eternos em evolução, insisto em dizer, estamos 
em processo de autoconhecimento e autoiluminação. Também 
volto a dizer que fomos idealizados, pensados e criados simples e 
ignorantes e desde então, sujeitos à Lei de Evolução, que mantém o 



universo cósmico em equilíbrio. O universo é a manifestação da 
mente do Criador. 

Já estivemos mineral, vegetal e animal. Hoje, estagiando como 
homem/mulher/ser humano, precisamos superar a animalidade no 
que diz respeito aos comportamentos incompatíveis com o estágio 
atual e que impedem o ser humano de ser Humano. 

Não estou procurando fora o que tenho que mudar dentro, mas 
posso afirmar que acaba sendo mais fácil ver no modelo cultural do 
SR/RS que nos tem sido ensinado por milênio o grande vilão que 
justifica o racismo e o machismo da nossa sociedade atual. 

Andei conversando muito com as pessoas e procurando escutar 
mais que falar. Confesso que a língua fica coçando muito nessas 
horas. 

Percebi que o machismo não é só expressão do núcleo hebreu, 
pois a cultura oriental também é muito machista. Raras são as 
culturas em que a mulher tem seu espaço respeitado e mais raras 
ainda aquelas em que ela domina. 

Como os animais, vivemos em coletividades. Na coletividade 
animal, o mais forte vence. 

O macho forte domina e impõe pela força seu poder sobre as 
fêmeas e sobre os machos concorrentes. É assim na maioria das 
espécies. 

O homem animal ainda se comporta assim, mesmo evoluído 
na forma social e jurídica expressa em leis e formas de união. 

Se o animal se movimenta para o sexo regulado pelo ciclo da 
vida, quando atinge o estágio hominal não percebe que é esse 
mesmo ciclo que atua dentro de si mesmo e torna-se escravo do 
corpo, racionalizando justificativas para fazer o que não gostaria 
que lhe fizessem. 

Você já ouviu falar que a carne é fraca? 



Eu afirmo que a carne não é fraca, fraco é o espírito eterno que 
está vestido transitoriamente com um corpo carnal numa nova 
passagem pelos palcos da vida. 

Lembro aqui que o espírito eterno não tem sexo e que a 
reencarnação em novo corpo material para processo evolutivo, ora 
em corpos masculinos, ora em corpos femininos, se dá conforme 
leis que regulam o universo cósmico e, claro, leis Divinas. 

 

Para se pensar... 
 
Tal pai, tal filho. Bem machista, não é? 

Tal mãe, tal filha. Já deu uma melhoradinha. 

E se eu disser: tal mãe, tais filhos? 

As mulheres vão gostar, pois a frase identifica nelas o fator de 
educação no conjunto familiar. 

Porém, “Ninguém dá o que não tem”. 

Só passamos para os nossos filhos a educação que temos. O que 
ensinamos para nossos filhos foi o que nos ensinaram. Como os 
animais, nós aprendemos por repetição. Essa repetição está 
assimilada por esse espírito eterno em evolução. 

Mesmo nos estágios anteriores à humanidade somos criação 
individualizada e estamos em aprendizado. É por isso que a fêmea 
de uma espécie repete ações que não lhe foram ensinadas por sua 
geradora nesse presente encapsulamento carnal. Já não é um 
arquétipo grupal que lhe determina as ações, ela tira de si mesma 
porque já repetiu inúmeras vezes esse processo até atingir o grau de 
aprendizado para a promoção na escala evolutiva. Somos herdeiros 
de nós mesmos! 



Voltando à afirmativa de que como os animais nós aprendemos 
por repetição, tudo o que acreditamos poderia ser comparado com 
um mapa, e um mapa dificilmente irá retratar todo o território. 

Um mapa é uma forma de vermos um território; 
paralelamente, uma crença é uma forma de vermos a realidade que 
nos cerca. 

Você já pensou que parte do que te ensinaram pode estar 
errada? 

O homem já discriminou e condenou à heresia e à morte 
aqueles que diziam que a Terra não era o centro do universo.  

Hoje a nossa razão, um pouco mais esclarecida, já consegue 
entender e aceitar um mapa mais extenso do território infinito do 
Criador, inclusive de que a terra não é plana... 

Dá para entender que naquela época o que ensinávamos para 
os nossos filhos era o que nos ensinaram e no que acreditávamos? 
Esse é o processo pelo qual vamos transmitindo a cultura, só damos 
o que temos. 

No mapa que o SR/RS te passou, não consta que você é um 
espírito eterno em evolução através do ciclo das reencarnações e vai 
ser o que você acredita que você vai passar para seus filhos. Sua vida 
vai ser formatada pelo mapa do SR/RS e você vai pensar, querer, 
ser e fazer conforme a crença que molda sua educação. 

Esse formato de crença criou mais descrentes do que crentes e 
o materialismo cresceu a passos largos. Manter o SR/RS como base 
educativa ficou ainda mais fácil. A fórmula de manter a ignorância 
da realidade humana está mantendo o homem animalizado e com 
os sentidos voltados para o aspecto material em detrimento do 
espírito eterno. 

A cultura social diz hoje para o homem: macho forte e dominante; 
consumo, moda, status, cultura do ter; cultura do prazer, lazer, 



alegria em primeiro lugar; churrasco e cerveja; trabalho é osso duro 
de roer; competição para vencer; alta produtividade; reclamar e 
pedir “seus direitos”. 

Quando você nasce no gênero masculino e branco, fica bem 
tranquilo vivenciar e passar adiante o mapa do SR/RS, mas se não 
é branco fatalmente vai se chocar com a forma pela qual o mapa te 
apresenta o território. 

No território da criação divina não há discriminação, tudo e 
todos são criações Divinas. Ninguém é melhor que ninguém. 

Quando você reencarna num corpo negro ou mestiço num país 
de maioria branca, vai perceber que esse mapa que SR/RS te 
apresenta não reflete bem as suas aspirações de liberdade, justiça e 
igualdade. Em outras palavras, o seu entendimento do território é 
diferente do entendimento do SR/RS 

O que dizer então quando você reencarna negra, sexo frágil, 
aquele que o homem-animal do SR/RS domina? 

O racismo estrutural do sistema será impiedoso e teremos os 
quadros de menores salários nas mesmas funções e diferentes 
oportunidades para postos de comando. 

O aspecto do machismo não tem cor e a mulher continua a ser 
agredida com a conivência das leis atuais. É absurdo pensar que no 
Brasil tenhamos a honra como desculpa para agredir e matar a 
mulher. Você está conseguindo identificar no SR/RS essa origem? 
Lembra do apedrejamento para a mulher adúltera?  

 
Recordando 

 
O espírito eterno não tem sexo: pode renascer homem ou 

mulher e existem vários tons de masculinidade e feminilidade entre 

um e outro sexo. Quando o espírito vem deslocado 



psicologicamente da vestimenta de carne, o preconceito que o 
SR/RS apresenta/ensina é maior ainda. 

O mapa do SR/RS diz que o macho branco é o dominante e não 
tolera os diferentes, o homossexual ou transexual; para esse mapa 
isso é uma aberração inaceitável. 

No território da criação divina, todos estão em processo de 
evolução. Para o Criador vidas negras também importam tanto 
quanto amarelas e vermelhas e brancas. 

 
Alerta geral 

 
Não pense que o mapa do SR/RS está fora de você. Ele tem 

educado o mundo por milênios e está dentro de você mais do que 
você possa imaginar. Ele está inserido em sua forma de sentir, ver, 
pensar e ser. Hoje, por orgulho, você “brigaria” para defender 
aquilo que pensa ser a sua realidade. Nascer negro não vai libertar 
ninguém do egoísmo nem do orgulho, que têm impedido o homem 
e a mulher de evoluírem.  

Não pense que bastaria ser um negro nascido em algum país 
africano para estar livre desse mapa do SR/RS, pois é esse sistema 
que controla todas as grandes nações e, consequentemente, a 
produção e a economia do planeta. Será o macho dominante que 
invariavelmente dominará essas nações, pois é pela força e pela 
brutalidade que ele se impõe. 

Trata-se de ação baseada no instinto animal, da lei do mais 
forte; quando o homem animal se manifesta é o egoísmo que faz ele 
querer tudo para si. Destruir e matar são meios para atingir os fins 
desejados: mais poder e mais controle.  



Tudo hoje é globalizado e o dedinho do SR/RS está por trás de 
todos os conflitos mundiais. O SR/RS quer ter o controle de tudo 
no plano material. 

Para o Criador os meios importam mais que os fins. 

 
Orgulho 

 
No caminho evolutivo o espírito eterno vai ter que superar 

mais uma barreira: a do orgulho. 

Há dos mil anos Jesus combateu o egoísmo e o orgulho.  

O egoísmo é resquício da ancestralidade animal, e o orgulho é 
uma pedra de tropeço da fase humana. 

Ainda há mais uma dificuldade a superar: não deixar o orgulho 
escravizá-lo. 

É o orgulho que está por trás de inúmeras atitudes.  

A maioria dos animais vivem em bandos porque se sentem mais 
seguros. O homem animal também se identifica com um grupo para 
se sentir mais seguro. Por desconhecer que é criação divina, busca 
fora para suprir a insegurança que sente dentro. 

Identifica-se com uma corrente religiosa, uma corrente política, 
uma corrente de pensamento e não percebe que faz isso baseado no 
mapa do SR/RS. 

Vive numa sociedade polarizada e foi doutrinado em sua 
escolha. Por orgulho não percebe que defende o mapa do SR/RS, 
que o escraviza na ignorância de si mesmo. 

Vazio por dentro, vazio de espírito, busca fora, nos bens 
materiais, o que o mapa do SR/RS lhe apresenta como realidade 
única. Busca fora o ouro que tem dentro de si mesmo. Continua a 
ser doutrinado pelo medo de ser castigado pelo seu pecado original 



e pelo desejo material de bem-estar e segurança, mesmo processo 
utilizado pelos adestradores de animais. 
 
Voltando ao Unido 

 
Mas como fazer este Unido? 

Lembrando que tudo o que você fizer que gere caos exterior o 
SR/RS conhece e acumula mais... 

Proponho uma revolução, a Revolução dos Carneirinhos 
(RC)... Uma revolução organizada em que cada cidadão participe 
100% com a parte que lhe compete na obra que o Criador lhe 
proporcionou para honorificar essa sua atual passagem terrena, 
nada mais, nada menos. 

Deve ser uma revolução que gere apenas caos interior, luta 
interior, por meio da qual o ser humano se transforme em Humano. 

Todo RC (revolucionário carneirinho) precisa entender a 
necessidade de cumprir os seus deveres sociais. Um RC sabe que está 
aqui para servir, e não para ser servido; que precisa ser perseverante 
e constante em suas ações; que deve fazer sempre e saber por que 
está fazendo; que o dever do trabalhador é trabalhar; que o dever 
do aprendiz é aprender; que o dever do orientador é orientar; que 
o dever do professor é ensinar; que o dever do homem/mulher é ser 
Humano; que tem o dever de não discriminar; que é uma criação 
divina, que está inserido no universo e que é indivíduo participante 
do equilíbrio cósmico; saber que tem o dever de ser fiel. 

Quando é aceito nos quadros de trabalho de uma empresa, o 
RC é aquele em que o empregador enxerga como um bom servidor. 
Chega sempre antes do horário, faz suas tarefas com presteza, é 
eficiente e produtivo e não deixa os problemas externos ao trabalho 
atrapalharem o seu dia produtivo.  



O RC não faz corpo mole e estuda sempre para melhorar sua 
capacidade de servir; colabora para a solução dos problemas; não 
compete por cargos; não se ilude com a busca de melhores salários; 
sabe que é seu dever executar com alegria as tarefas consideradas 
menores porque espontaneamente se promove às tarefas 
consideradas maiores; executa com alegria a parte do trabalho que 
lhe honorifica a existência; sempre pode colaborar com horas extras 
quando solicitado; não esquece que o chefe é aquela pessoa que se 
responsabiliza pelo trabalho da equipe. 

O RC também sabe que é um colaborador, e não um 
competidor, não importa em que patamar de direção está dentro 
de uma empresa. Como servidor, entende que não deve se beneficiar 
ilicitamente da posição que ocupa. Sabe bem a diferença entre um 
trabalhador divino e um iludido separatista de uma seita separatista 
e discriminatória que se diz divina. Sabe que o Criador não precisa 
do seu dinheiro. Entende que tem a obrigação de pagar seus 
impostos para a coletividade que o recebeu para a nova jornada 
evolutiva num corpo carnal. 

O RC não busca privilégios, pois sabe que na obra Divina tudo 
e todos são importantes. 

Na revolução do carneirinho a fidelidade está acima de tudo: 

Sabe ser fiel no casamento, em suas emoções, em seu pensamento, 
em sua intenção e, por fim, sabe ser fiel em sua ação. 

Sabe ser fiel nos compromissos de trabalho. 

Sabe ser fiel nos compromissos públicos. 

Sabe ser fiel nas amizades. 

Sabe ser fiel nas relações públicas. 

Um RC sabe que ninguém é mais importante que ninguém.  



Seu dever está na união, e não na separação, por isso não se 
separa em grupos para se sentir mais forte, porque sabe que é 
espírito Divino eterno. 

Um RC sabe que está num processo de autoconsciência, que já 
foi pedra, planta, animal e hoje como homem/mulher seu ideal é 
SER HUMANO. 

Sabe que a razão associada à responsabilidade pelos seus atos 
não o coloca acima dos reinos pelos quais já estagiou: mineral, 
vegetal e animal. 

Sabe que não é superior a nenhum deles e que precisa superar 
os resquícios desta ancestralidade: preguiça, cobiça e egoísmo, além 
do orgulho, nova barreira do caminho evolutivo. 

Um RC não corre para se organizar em grupos separatistas e 
ilusórios, ele corre para cumprir seus deveres. 

Um RC não divulga fake news, pois sabe que os fazedores de 
opinião as criam para promover a divisão e o separatismo. 

Um RC sabe que a polarização é o que os extremistas procuram 
para dividir. 

Mais do que nunca, um RC sabe que o homem corrupto se 
esconde atrás da mentira. 

Um RC sabe que tudo que faz o Criador tem consciência. 

O RC sabe que não deve fazer nada que seja prejudicial ao seu 
semelhante, seja lá em que grau de consciência ele estiver 
estagiando: 

Nada prejudicial aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos 
humanos, como ele mesmo está. 

 Um RC sabe que seu saber é nada diante da grandeza ilimitada 
do universo divino; que pode errar e que muito já errou; que deve 
perdoar porque precisa do perdão para os seus erros; que o perdão 
do Criador se dá nas infinitas oportunidades de aprender a não 



errar; que reencarnar é nova oportunidade de aprender, corrigir e 
aceitar; sabe da igualdade diante do trabalho e das 
responsabilidades de sua execução; que deve cooperar 
proporcionalmente ao que ganha; que muito ter é sinônimo de 
muito contribuir; sabe que é produto de si mesmo e não se deixa 
arrastar pelo meio. 

Quando chamado a exercer cargo público: um RC promove 
investimentos e desenvolve ações que têm por objetivo o 
desenvolvimento autossustentável e ecologicamente correto. 

Promove a saúde. 

Desenvolve a educação. 

Estimula as artes.  

Oferece a arrecadação proporcional à capacidade de gerar 
valor, trabalho e valor do trabalho. 

Promove a distribuição proporcional ao que necessita, tendo 
como principal objetivo a educação que propicia o autossustento 
de todos. 

Um RC é bom filho, bom pai, boa mãe, bom cidadão, bom 
amigo, bom trabalhador, bom chefe, bom subordinado, bom aluno, 
bom instrutor, bom profissional, bom servidor público, bom 
político. 

Um RC não mente e é fiel. 

Um RC sabe que o mais forte tem que ajudar o mais fraco. 

Um RC não explora e não usa de má-fé. 

Um RC sabe que o que não é correto não se ouve, não se diz e 
não se faz. 

Sua palavra vale mais que mil assinaturas. 

Um RC sabe ser humilde no êxito e no fracasso. 

Um RC não é vaidoso do que conhece. 



Um RC tem sempre ânimo constante de aprendiz e sabe que 
pode aprender com tudo e com todos. 

Um RC prefere o silêncio e só usa da boa palavra. 

Um RC tem controle de si mesmo e não rebate as más palavras, 
pois sabe que as palavras têm que estar associadas ao procedimento 
daquele que as emite. 

Um RC sabe que conhecer a verdade não basta, é preciso 
colocá-la em prática. 

Um RC sabe que tem que imitar os bons exemplos e se 
examinar quando enxergar um mau exemplo. 

Sabe que tem que ter fidelidade em relação a si mesmo e 
compreensão para com os outros. 

Um RC líder é sempre exemplar quanto ao cumprimento das 
leis. 

Um RC nunca tira proveito para si próprio. 

Um RC respeita os outros e não coloca os seus interesses acima 
dos interesses dos outros. 

Um RC não usa os outros como meio. 

Um RC contenta-se com o que possui e não se entrega a 
maquinações mundanas. 
 
Por fim 

 

Um Revolucionário Carneirinho não precisa de armas externas, 
pois combate a violência dentro de si mesmo, e não fora. 

Não é conivente com o erro que enxerga no outro, mas é 
combatente incansável do erro que enxerga em si mesmo.  

Acima de TUDO, é adepto da não violência, e jamais levanta a 
mão, a palavra, a emoção, o sentimento e o pensamento para 
agredir seu semelhante. 



Penso logo existo 

 
Penso, logo existo e tenho consciência de mim mesmo e dos 

pensamentos que são meus. 

Se não penso, alguém pensa por mim e não tenho consciência 
de mim mesmo, mas deste alguém. 

Ser livre é ter consciência de si mesmo. 

Ser escravo é pensar pelo pensamento do outro. 

No geral somos escravos dos pensamentos que não analisamos. 

Escravo é aquele que defende o pensamento do outro e mais 
escravo é aquele que briga por ele. 

Quando agimos impulsivamente, sem pensar, agimos pelo 
pensamento dos outros, embora a responsabilidade do que fizermos 
ou falarmos seja nossa. Resulta daí que, mesmo escravo do 
pensamento de outro, o erro é nosso. 

Já estamos humanos e, como humanos, temos livre-arbítrio e 
responsabilidade de nossas ações. 
 
Egoísmo na produção 

 
O produtor pensa que não há responsabilidade pelas 

consequências danosas que o seu produto pode trazer para aqueles 
que o consomem ou com a forma como está agredindo o meio 
ambiente. Ele se justifica pensando que o problema é de quem 
consome imoderadamente seu produto e que é preciso pensar 
apenas nos menores custos. 

Ele não obriga ninguém a comprar, compra quem quiser. 

Ele pensa que não é problema dele se o consumidor não tem 
controle sobre si mesmo.  



Ele se justifica em produzir porque, afinal de contas, se ele não 
produzir, alguém vai produzir e vender. 

Eu poderia estar falando de muitos produtos: álcool, 
refrigerantes, cigarros, drogas e armas, mas também podemos 
afirmar que certas manifestações artísticas literárias e musicais são 
também produtos de qualidade educativa bem duvidosa e não 
auxiliam o ser humano a ser Humano. 

Você já pensou nos custos que o câncer e outras doenças vão 
trazer para o serviço público de saúde? 

Muitos vão alegar que já se paga muito imposto nesse tipo de 
produto que produz dependência e problemas comprovados para a 
saúde. 

O egoísmo não quer saber disso, pois o importante é ganhar; 
ganha pagando imposto e ganha mais se der um “jeito” de não 
pagar.  

Você sabia que é o egoísmo que gera a pirataria? Por outro lado, 
é o egoísmo que compra o produto pirata. 

 O egoísmo sempre quer levar vantagem em tudo. 

 É o egoísmo que gera o roubo e que compra o produto roubado. 

É o egoísmo que mistura o produto roubado com o produto 
legal. 

É o egoísmo que engana, adultera e gera a corrupção. 

O egoísmo não se preocupa de se beneficiar de um cargo 
público. 

Afinal, o egoísmo não quer trabalho, quer levar vantagem 
sempre. 

A única lei que o egoísmo entende é a do mínimo esforço e 
máximo aproveitamento, ganhar muito com pouco. 

O egoísmo só entra em campo para ganhar. 

O egoísmo só busca a vantagem em tudo. 



Quando a Lei é só para os outros 

 
Todos sabemos dos problemas sociais que o uso das drogas e 

aditivos trazem. Não desconhecemos o perigo que é conduzir um 
veículo sob o efeito de drogas e criamos leis com o objetivo de 
“cercear/orientar/educar/corrigir/punir aqueles que não respeitam 
o bem social e que estão movidos apenas pelo bem próprio – 
egoísmo. 

Para a condução de um veículo coletivo ou de carga perigosa, 
instituímos a regra de que o usuário de drogas não pode exercer essa 
função por entender a importância da sobriedade no desempenho 
dessa tarefa. 

Instituímos também que periodicamente esse profissional e 
servidor público comprove que continua livre de tal uso ou que não 
passou a fazer uso após ser admitido nos quadros daqueles que 
podem exercer tal função social. 

 
Amizade versus cumplicidade: você está cercado de amigos ou de 
cúmplices? 
 

Você acha que para o exercício de defesa ou condução de uma 
população/sociedade/Nação não haveria problemas se o servidor 
público fizesse uso de drogas lícitas ou ilícitas? 

Já pensou no porquê de um cidadão, na maioria negro ou 
afrodescendente, ser parado na rua por uma “suspeita” qualquer 
quando TODOS sabemos onde estão os pontos de venda e 
distribuição de drogas? 

Já pensou em que tipo de “acerto” acontece entre corruptor e 
corrupto, entre servidor da lei e burlador das leis? 



A resposta é uma só: Egoísmo, Lei do venha a nós, da vantagem 
que vou levar neste momento. 

 
Burlando o sistema ou servindo ao sistema - Comorbidade Moral? 
 

O portador de comorbidade tem o direito de vacinação em 
uma época de pandemia do coronavírus.  

Há gente burlando o sistema vendendo atestados de deficiência 
para quem não tem deficiência porque há gente sem deficiência 
procurando atestado de que é deficiente. 

Podemos até pensar que está burlando o sistema quem está 
comprando um atestado que o possibilite chegar antes para tomar 
a vacina, mas não percebemos que estamos vivendo a fase mais clara 
do Sistema – venha a nós... Eu primeiro, onde o egoísmo pessoal 
norteia nossa ação. 

Mas por que eu falei em vacina contra covid agora? 

Você sabia que o egoísmo vende atestado de não usuário de 
drogas porque o egoísmo procura quem vende atestado de não 
usuário de drogas? 

Voltando à pergunta anterior de variadas formas: 

Por que temos servidores públicos corruptos ou usuários de 
drogas quando temos regras para um servidor público não ser um 
usuário de drogas ou ser ficha-limpa? 

O que você acha que aconteceria se um servidor público fosse 
um usuário de drogas corrupto? 

Ele seria perigoso na proteção ou na condução de uma 
coletividade ou não seria? 

Afetaria ou não a sua capacidade de decisão social para o bem 
da coletividade? 



Ele saberia colocar ao seu lado as pessoas mais idôneas para a 
execução de tarefa tão importante nos rumos de uma 
Coletividade/Nação ou colocaria ao seu lado cúmplices de seus 
vícios e defeitos que eu poderia chamar de comorbidade moral? 

Estou falando também da cocaína, esta droga que “parece” 
inofensiva, mas que de fato é a pior de todas.  

Por que a pior?  

Primeiramente, porque é a droga do bacana, daquele que tem 
money para bancar... mais um sonho de consumo de uma sociedade 
consumista, e o falso bacana pensa que é status consumir a droga 
do bacana do primeiro mundo. 

Como as demais drogas, ela também dá a falsa impressão de 
que o usuário está no controle; domina sem deixar o usuário 
perceber que está dominado; dá a falsa impressão de que não 
atropela o discernimento do usuário para realizar suas obrigações e 
deveres sociais. 

Perguntinha “despretensiosa”: você é a favor da legalização das 
drogas? 

Pois saiba que você, falso idealista ou usuário esporádico ou 
dependente químico, viciado ou escravo da droga, é o responsável 
pela produção, comércio, contrabando, controle, organizações 
criminosas, mortes, corrupção, gastos públicos no combate e 
atendimento social e afins. 

Já pensou que se não há o consumidor, escravo da droga, por 
que alguém iria produzir e empenhar tempo para lavrar a terra, 
organizar produção, distribuição, controle, áreas de venda etc.? 

Já pensou que você, lavrador, pode escolher entre plantar o que 
é do bem e o que é do mal? 

Quando você escolhe plantar o que é do mal, a escolha é a 
mesma da prostituta que escolhe a prostituição porque dá mais 



resultado, e não porque é a única opção imatura de ganhar dinheiro 
(sustento na vida). 

Já pensou que você, com seu vício, é um exemplo para o 
comportamento dos outros muito mais imaturos do que você? 

Você sabia que quem “trabalha” e vive do comércio da droga 
em geral não usa droga? 

Sabia que eles pouco se importam com o estrago que isso vai 
trazer para sua vida e para sua família? 

Sabia que há tanto dinheiro envolvido neste “negócio” que a 
organização que está por trás “compra” consciências, ou seja, paga 
o que o egoísmo aceita como sendo valor “justo”? 

Já se perguntou por que há tantos pontos de venda de droga 
conhecidos e o poder público nada faz? 

Há muita gente comprada pelo sistema e a droga faz parte do 
circo que o sistema oferece: anestesiante de sua consciência. 
Enquanto cumprir essa função, o sistema tolera. É mais uma das 
inúmeras válvulas de escape que o sistema utiliza para manter você, 
princípio inteligente em estágio evolutivo de autoconsciência, na 
inconsciência de si mesmo. 

Futebol é mais uma ferramenta que o sistema usa para te 
controlar. 

Briguem em campo, briguem nas ruas, marquem brigas pelos 
aplicativos de mensagens, percam seu tempo e energia pensando, 
vivendo e morrendo nesse campo e o sistema simplesmente tolera... 
Faz parte do circo. 

Que tal um churrasco ou uma cervejinha para comemorar?  

Mas comemorar o que? 

Comemorar a sua escravidão e inconsciência. Comemorar a 
alegria e a liberdade de ser escravo. 

Mas escravo do que mesmo? Do sistema ou das nossas paixões? 



Lembra que eu falei: o sistema não cria suas paixões, ele te 
ensina a cultivá-las te dando a falsa impressão de que você é livre 
enquanto se escraviza. 

Durante esse processo você vai sendo exemplo para muitos 
desavisados. 

Evolução é a depuração do gosto, mas o que o sistema te ensina 
e oferece é um bombardeio intenso da cultura do que te escraviza 
no lugar do que te liberta: cigarros, bebidas, refrigerantes, modas, 
apostas, loterias, jogos de azar. 

Você acha que eles se importam se o que fabricam e vendem vai 
ser ruim para sua saúde? Não é você quem escolhe se compra ou 
não? 

Você acha que eles se incomodam se impõem a ignorância 
como sabedoria? 

O sistema produz inúmeros produtos supostamente 
concorrentes uns com os outros que enchem as prateleiras dos 
supermercados e lojas, dando-lhe a falsa impressão de que é você 
quem está escolhendo. 

Trata-se de processo muito semelhante ao de uma eleição, em 
que “supostamente” os partidos são concorrentes e que você terá o 
poder de mudar o seu futuro através da escolha. 

Se não falei antes vou falar agora: tudo farinha do mesmo saco... 
Do saco de egoísmo, orgulho, ambição, poder e, por fim, de 
ignorância de si mesmo como ser inteligente em processo de 
evolução na escala Divina. 

 

Polarizando 

 
O sistema se utiliza da polarização de ideias para bombardear 

sua cabeça, de forma que você só veja duas possibilidades, ou é 8 ou 



é 80. Esse é um mecanismo de manipulação do sistema demagógico 
que te dá a falsa impressão de que um lado é melhor do que o outro 
e você irá se posicionar do lado do seu “partido político” de 
preferência/afinidade e, claro, achar que o seu lado está certo e o 
outro errado. 

Conforme o seu nível de consciência ou inconsciência da 
realidade, você será a massa de manobra e o público-alvo a ser 
atingido pensando na próxima eleição. 

Você identificará adversários naqueles que não pensam como 
você e seu partido de escolha. 

A comorbidade, o egoísmo e o orgulho não deixarão você 
enxergar que está sendo manobrado e enganado; e o pior é que você 
ainda brigará por eles. Sairá às ruas para expressar a sua 
opinião/vontade e quanto maior for o número de pessoas ao seu 
lado, mais você se convencerá de que está com a verdade e do lado 
certo. 

Hoje o sistema organiza passeatas, atos públicos e 
manifestações pagas porque é mais uma ferramenta para te dar a 
falsa impressão de que você está do lado certo. Você “escolheu” o 
lado certo. 

 
Manipulando 

 
A capacidade nunca eleva acima de si a incapacidade. A 

capacidade não vota na incapacidade. 

A incapacidade só chega ao poder porque sabe manipular o que 
tem de pior dentro de nós. 

Mas o que será que temos de tão ruim assim dentro de nós que 
os outros descobrem e ainda manipulam? 

Somos adeptos do venha a nós sem esforço. 



Pensamos que tudo é obrigação do Estado/governo. 

Pensamos que tudo é culpa do Estado/governo. 

Pensamos que o país está assim por culpa da corrente política 
que está no poder/governo. 

Pensamos que a culpa está fora... não vemos que se há alguma 
coisa que podemos fazer para melhorar o “Mundo” é mudar a nós 
mesmos. 

Um grande CAPACITADO já falou isso. 

Um RC busca se capacitar, cumpre seus deveres e obrigações 
sociais e aprende a votar num mais capacitado que ele mesmo. 
 
Coerência entre covid versus vacina 

 
Você saberia responder qual a coerência que existe entre 

defender a não vacinação e “furar” a fila para ser vacinado? 

Defender a não vacinação é comprovadamente não científico, 
ou seja, é posição contrária a todo um acúmulo de informações da 
medicina. É algo contrário a uma tradição, é a ignorância se 
posicionando contra o conhecimento adquirido até então na área 
da medicina. 

Voltando à pergunta de outra maneira: o que identificamos em 
quem combate a vacina e se posiciona na corrente política que 
combate a vacinação e ao mesmo tempo “dá um jeitinho” de passar 
na frente dos grupos prioritários para se vacinar? 

A ignorância e o egoísmo.... e é assim que o SR/RS continua a 
dominar. 

Ninguém dá o que não tem. Se somos ignorantes e egoístas, só 
podemos  ensinar ignorância e  egoísmo. 

O SR/RS quer você ignorante de você mesmo. É assim que ele 
tem dominado o mundo que conhecemos há mais de 3 mil anos... 



Criador e Criação 
 
Uno é o universo, composto de todas as coisas que vemos e que 

não vemos; Uno é o Criador, que se estende através de sua Criação, 
Única a substância, Única a Lei, Uma só razão comum a todos os 
princípios inteligentes e em via de autoconsciência, Uma também a 
Verdade, porque também Uma é a perfeição dos seres do mesmo 
gênero e dos seres que participam da mesma razão e grau de 
consciência de si mesmos. 

Espírito e matéria estão nesta Única substância. 
O mundo manifestado é dual e a natureza Espiritual tem que 

se colocar acima dela. 
Pelo princípio da polaridade um oposto vai gerar o outro. 

 
Finalizando 

 
Que entendamos esta nova Páscoa Espiritual e que vivamos 

intensamente a Revolução dos Carneirinhos em nós mesmos... 


