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APRESENTAÇÃO 

 

O Livro dos Pensamentos são um conjunto de ensinamentos para estudo, reflexão e 

aprendizagem de vida. 

 Esse conjunto de ensinamentos tem origem a partir de diversas analises históricas, 

literárias, filosófica, cientifica e religiosas das diversas esferas físicas e metafisicas da 

humanidade, no qual engloba as mais variadas linhas de pensamentos dedutivos de saber e 

vida da humanidade. 

          Esperamos com essa Obra mais do que ensinar as pessoas, pois o que ela visa é 

procurar ajudá-las a dar a luz àquilo que está oculto dentro delas mesmo para poderem 

trilhar suas trajetórias de vida, nos mais diversos seguimentos que ela pode nos apresentar.  

 

Cabe aqui salientar que o autor não se responsabiliza por más interpretações, 

leituras tendenciosas, generalizações indevidas ou distorções intencionais que possam ser 

feitas sob quaisquer alegações e nem tampouco por más utilizações deste conhecimento. 

Aqueles que distorcerem-no ou utilizarem-no indevidamente, terão que responder sozinhos 

por seus atos.  

Friso aqui ainda, que esta Obra não foi escrita para pessoas céticas e dogmáticas, 

que busquem concepções fixas ou que estejam à procura de alguém que lhes ordene o que 

fazer. Foi escrita somente para aqueles que pensam criticamente por si mesmos. 

Se você está procurando um corpo de doutrina para submeter-se, jogue esta Obra 

fora, pois ela não foi escrita para você. As sugestões aqui contidas devem ser recebidas sob 

a perspectiva de interação dedutiva de saber e vida, e das discussões das idéias propostas 

aqui. 

  

 

 

 

 

 

 



 

O LIVRO DOS PENSAMENTOS 

 

1ª) “Pensamentos positivos e ações afirmativas voltadas para o bem são o que fazem o 

mundo melhor.” 

2ª)  “ Só podemos acreditar em Deus e perceber a sua existência através de algo superior a 

razão e ao sentimento. Esse algo eu denomino FÉ.” 

 

3ª)  “As religiões, através de suas igrejas, infelizmente se tornaram um grande centro 

comercial; que por sua vez, se salvaguardam de imunidades tributárias e fiscais para fazer 

lavagem e desvio de dinheiro, promovendo, assim, o enriquecimento ilícito de certos 

grupos de Homens à custa da bondade e caridade de seus fiéis.” 

 

4ª)  “A ciência por si só é neutra, quem a torna não neutra é o Homem, quando a utiliza 

para o Bem ou para o Mal.” 

 

5ª)  “O Valor de um Homem eu considero ser medido pelo seu Caráter, sua Honra e pela 

Nobreza de seus Pensamentos.” 

 

6ª)  “Atualmente a Religião e a Ciência são como água e óleo. Por esta razão, não podem 

ainda se fundirem. Mas são como duas grandes Irmãs, que não conseguem ficar longe uma 

da outra. Sendo assim, elas caminhão lado a lado e ombro a ombro, como duas grandes 

amigas.” 

 

7ª)  “Muitas vezes as pessoas preferem não saber a verdade para viver no mundo da 

fantasia, a saber a verdade e sair do mundo da Imaginação.” 

 

8ª)  “Mais importante que um homem ter uma religião é ele Acreditar em Deus, estar com 

Deus e andar com Deus. A religião é uma conseqüência disso, ou não.” 

 

9ª)  “Toda Lei, Regra e Regulamento pode ser quebrado, burlado e passado por cima, se 

existir algo superior que justifique tal Ato.” 

10ª)  “Para ser um bom Cientista uma pessoa, em primeira instância, deve  acreditar em 

Deus e nas coisas maravilhosas que ele faz; em segunda instância, tem que estudar muito.” 
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11ª)  “Um Cientista faz o melhor que pode, na época em que se encontra e com os recursos 

que tem em mãos.” 

12ª)  “Qual a diferença entre o Conhecimento dado à sociedade para um Diploma? 

A diferença é que o conhecimento dado à sociedade dura anos e anos. Ajuda a melhorar, 

progredir e desenvolver a sociedade. Além de mudar o modo de vida e a forma das pessoas 

verem as coisas e o mundo em sociedade. Por sua vez, o diploma destrói a natureza para 

ser feito. Dura poucos anos. E a única contribuição que ele dá é para seu dono, que muitas 

vezes se utiliza dele para inflar seu Ego e Humilhar seus oponentes.” 

 

13ª)  “O que faz um bom profissional de segurança não é a potência do calibre da arma que 

ele faz jus para cumprir seu trabalho e, sim, a potência do calibre da sua inteligência. Por 

essa razão, a arma é apenas um acessório de caráter secundário para auxiliar esse 

profissional a cumprir seu trabalho. Por sua vez, ela deve ser usada da forma mais sábia e 

inteligente possível a fim de não cometer erros, equívocos e excessos, pois se esses fatores 

virem a acontecer, esse profissional correria o grave risco de perder dois de seus bens mais 

preciosos: sua Vida e sua Liberdade.” 

14ª)  “Não me preocupo como que as pessoas acham, pensam e falam sobre mim. Pois o 

que importa mesmo é o que sou, o que faço e o que estou tentando ser. ” 

 

15ª)  “Se um dia Deus te der algum Dom, procure usá-lo da melhor forma possível para 

fazer o bem, desenvolver e ajudar a humanidade. Nunca para fazer o mal, pois sempre 

tenha em mente que cedo ou tarde a gente é chamado lá para cima para prestar conta do 

uso que fizemos desse Dom aqui na Terra.” 

16ª)  “Graças a Deus eu não vim a terra como um Gênio, pois senão estaria preso a uma 

lâmpada atendendo os desejos de Céticos, Ignorantes e Preguiçosos. Isentando-os assim do 

trabalho de conseguir o que desejam através dos seus próprios esforços e méritos.” 

27ª)  “Deus nunca abandona a gente. É a gente que abandonamos Deus.” 

 

18ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu acho sobre os espíritos, responderei que eles 

existem e são dotados por uma energia eletromagnética especial.” 

 

19ª)  “Não adianta sermos ricos e não ajudarmos ninguém, pois senão seríamos ricos 

apenas fisicamente e pobres espiritualmente.” 

20ª)  “O que motiva um Cientista é a curiosidade de querer saber o porquê das coisas.”  

21ª)  “Se um dia quisermos ver Deus, teremos que ter o coração tão puro como de uma 

Criança.” 
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22ª)  “Sempre que formos falar para uma pessoa não fazer algo, procuremos explicar o 

motivo pelo qual não se pode realizar tal fato, pois as chances de elas nos obedecerem são 

de setenta por centro. Enquanto com um simples não, sem explicação, as chances passam 

apenas para trinta por centro.” 

23ª)  “Se você quer inovar, criando algo que ninguém jamais pensou antes e só seus 

pensamentos ousaram chegar, você terá que possuir para isso a pureza e a imaginação de 

uma Criança.” 

 

24ª)  “Se um dia eu tivesse de escolher entre dar atenção a um Cético e uma Criança, eu 

escolheria a Criança, pois a criança tem pureza de pensamentos e o céltico não, e isso é o 

que faz a criança desvendar o mundo, enquanto que o céltico só desbrava o que quer ver 

do mundo.” 

25ª)  “O papel de um Cientista é de explicar acontecimentos que ocorrem na natureza, 

estudá-la e ajudar a humanidade a progredir, e não de retardar seu movimento criatório 

evolutivo para destruí-la.” 

26ª)  “Nas mais belas estrelas cintilantes do céu existe uma brilhando só  para ti.” 

27ª)  “Nunca se detenha quando outros disserem que aquilo que você quer é impossível, 

pois tudo é possível quando você acredita em si mesmo.” 

28ª)  “O Único problema das Igrejas é que elas querem dominar o mundo com seu 

fanatismo doutrinário.” 

29ª)  “As mais lindas estrelas cintilantes do céu universal se rendem aos lindos brilhos que 

sai de teus olhos para encantar e irradiar todos que olham para ti.” 

30ª)  “Cientista é todo aquele que estuda sistematicamente uma determinada área da 

ciência para obter conhecimento, e posteriormente, vir a contribuir para o desenvolvimento 

da ciência, dentro dessa determinada área estudada. Para esse feito, se salvaguardará ou 

não da utilização do método cientifico.” 

31ª)  “A verdade, a mentira e o impossível existem até quando alguém duvide deles e 

prove o contrário.” 

32ª)  “Se a ciência se desenvolver a tal ponto de conseguir fazer um transplante de cérebro, 

as maiores mentes do mundo, em virtude do medo, não precisarão andar com um forte 

esquema de segurança para se protegerem, pois a inteligência que possuem não é 

proveniente do cérebro que detêm e, sim, da sua alma majestosa, em virtude do alto grau 

de evolução que ela atingiu, de geração a geração.” 
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33ª)  “Muitas vezes, são nos pequenos detalhes de um problema que não são levados em 

consideração, que se encontra a essência influenciadora da mais alta complexidade de um 

problema a ser resolvido.” 

34ª)  “As mais belas criações, imortalizadas pelos seus feitos influenciadores magníficos 

sobre a humanidade, sempre será oriunda da paixão mais profunda que seu criador tinha 

por aquilo que fazia.” 

35ª)  “Mesmo que esteja nas maiores das escuridões, sempre haverá nela dois lindos faróis 

irradiando as mais belas e intensas luzes incandescentes, do céu glorioso, da Santa 

Divindade Celeste.” 

36ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu acho sobre os Extraterrestres, responderei que 

existem homens, que por meio do seu ceticismo antagônico, deixam de acreditar na sua 

própria existência nesse planeta. Imagina, então, acreditarem na existência de outros Seres, 

em outros planetas.” 

37ª)  “O Ceticismo é essencial para que haja explicações e soluções, adequadas e 

coerentes, de problemas relacionados à ciência, mas não é fundamental para plena 

existência da ciência, pois acima dele existe a razão cientifica.” 

38ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre as Igrejas, responderei que é com 

profunda tristeza que as vejo passar de maiores centros evangelizadores do mundo para os 

maiores centros capitalistas do mundo.” 

39ª)  “No mundo imaginário sou tudo aquilo que sua mente conseguir prover, fruto dos 

seus pensamentos mais criativos sobre mim. Sendo assim, eu sou para cada pessoa aquilo 

que ela acha que sou. Mas no mundo real o que me importa mesmo é o que eu estou a 

procura de ser e isso, infelizmente, eu ainda não sou.” 

40ª)  “Não julguem algo sem antes conhecer a plena verdade que está por trás dele, para 

não cometer equívocos e injustiças.” 

41ª)  “A diferença fundamental entre os cientistas e os engenheiros é que os cientistas 

estudam coisas e pensam na teoria; em contrapartida, os engenheiros constroem coisas e 

pensam na prática, e não na teoria.” 

42ª)  “Milagre é tudo aquilo em que houve intervenção Divina e que a ciência não 

conseguiu explicar por meio do ceticismo científico.” 

43ª)  “Muitas vezes, algumas religiões, através de suas crenças religiosas, acabam 

prejudicando a ascensão e o desenvolvimento espiritual de uma pessoa. Impedem assim 

que ela atinja os mais altos graus de intensidade da luz que irradia sua aura espiritual, para 

que sua alma possa se purificar.” 
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44ª) “Os tratamentos de enfermos seriam mais precisos, eficientes e rápidos se a ciência 

entendesse que em inúmeros casos não é só o corpo que precisa de tratamento, mas 

também a alma. Isso faz com que seja necessária uma somatória de forças para 

reestabelecer o ser doente, e isso só é possível se fazermos a ciência e a religião 

caminharem lado a lado, independente da harmonia que tenham entre si.” 

45ª)  “Um homem sem valores e sem objetivos de vida é um homem morto.” 

46ª)  Um momento especial de renovação para sua alma e seu espírito, porque Deus, na 

sua infinita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação, e a 

nós, capacidade de recomeçar a cada ano, de forma mais brilhante e inesquecível que o 

anterior.  

Desejo a você um ano cheio de amor, de alegrias, de sucessos e de muita paz no seu 

coração iluminado. Desejo também que Deus o abençoe, suavize seu caminho, ilumine os 

seus pensamentos e sentimentos. 

Afinal fazer, aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, 

aprender e ensinar novas lições, vivenciar outras dores e suportar velhos problemas.  

Sorrir novos motivos e chorar outros, porque amar o próximo é dar mais amparo, rezar 

mais preces e agradecer mais vezes.  

Fazer Aniversário é amadurecer um pouco mais e olhar a vida como uma dádiva de Deus.  

É ser grato, reconhecido, forte, destemido.  

É ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo.  

Parabéns a você nesse dia tão glorioso concedido para ti pela divindade, para mais um 

grandioso renascimento de sua alma e espírito, iluminados pelas luzes Celestiais, que 

brilham para você nesse dia de pura magia, da arte mais bela da sua renovação. 

47ª)  “Aquele que fere as leis de Deus e não fere as leis dos homens só poderá ser julgado 

e condenado pela Divindade Celeste, não cabendo, então, esse papel aos homens.” 

48ª)  “No final de toda história triste de amor, o tempo sempre se encarregará de provar 

quem teve razão absoluta na trama, em que se passaram os acontecimentos fulminantes 

dessa triste tragédia amorosa.” 

49ª)  “Eu não vim a Terra incumbido da missão de promover a destruição e, sim, de 

simplificar e acrescentar mais coisa àquilo que já existe aqui na Terra.” 

50ª)  “Nem só de rezas vive o homem para Deus, mas também das atitudes que toma, 

mediante ao deparo de determinados fatos e situações que exigirá dele seu pleno controle 

físico e mental para conseguir tomar a atitude correta e sair vitorioso dessas ações de 

provas.” 
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51ª)  “Grandes Almas a terra virão, em momentos propícios à Divindade, para auxiliar, 

nortear e servir de exemplos às Pequenas Almas.” 

52ª)  “As religiões são uma espécie de telefone que serve para falarmos com Deus, mas 

como sabemos, o telefone não é nosso. Não sendo nosso, quem o emprestou pode passar a 

exigir algo em troca para o usarmos. Ao fazer isso, acontecem todos os problemas que já 

conhecemos nas religiões, como guerras, brigas por poderes, ganâncias, torturas físicas e 

psicológicas, além de manipulação dos fiéis por persuasão e intimidação em massa.”  

53ª)  “Em vez do homem ter medo de Deus o castigar, poderia ter amor pela sua infinita 

bondade. E deixar de fazer as suas ações em vida esperando uma recompensa após a 

morte.” 

54ª)  “Lembre-se: toda vez que nos depararmos com um problema, procuremos não correr 

dele e, sim, enfrentá-lo, pois senão cedo ou tarde ele acaba nos destruindo.” 

55ª)  “Muitas vezes, com o passar do tempo, os fiéis acabam confundindo o objetivo maior 

de estarem em uma religião, que seria de servir a Deus e não a sua religião.” 

56ª)  “Não existe religião certa, pois todas são dirigidas, mantidas e controladas pelos 

homens, que são imperfeitos e pecadores. Porém não existe religião errada, pois todas têm 

como objetivo maior servir a Deus.” 

57ª)  “Se um dia eu perder o rumo da minha vida e entrar em estado de calamidade física e 

mental, eu pararei com tudo o que estava fazendo e me lembrarei de todas as coisas boas 

que fiz e das pessoas que eu ajudei. Assim, conseguirei recompor meu estado de espírito 

sóbrio e magnífico e continuar minha jornada aqui na terra.” 

58ª)  “O silêncio ensurdecedor feito por uma pessoa sempre será gerado pelos seus 

pensamentos de reprovação como resposta de uma determinada situação em que se 

encontrava.” 

59ª)  “Não julguem pela aparência, pois ela muitas vezes nos engana ao esconder, com sua 

máscara, as profundezas das almas das pessoas com quem nós interagimos a primeira 

vista.” 

60ª)  “A única forma de recuperar a Terra das agressões físicas que ela sofreu por parte do 

homem é tendo uma Era do Gelo. Assim, possibilitaria as restaurações de suas estruturas e 

obrigaria os seres vivos da Terra a recomeçarem todas suas trajetórias evolutivas de novo.” 

61ª)  “Fraquezas e vícios, se não sanados, passam a ser pontos fulminantes para gerar a 

destruição de qualquer pessoa, quando elas se encontrarem em estado crítico de suas 

vidas.” 
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62ª)  “Depois do Holocausto, a Segregação Racial foi o segundo pior antagonismo que a 

humanidade cometeu contra si própria.” 

63ª)  “Depois do Holocausto, a Segregação Racial foi o segundo pior antagonismo que a 

humanidade cometeu contra ela mesma, pois para que exista a humanidade, tem que existir 

as diversidades. E as partes diversificadas têm que apreender a conviver e a superar as suas 

diferenças. Assim, poderão garantir a sobrevivência e a continuidade da espécie humana.” 

64ª)  “As verdades e os ensinamentos de Deus sobrevoam a todos os cantos do Universo. 

Por está razão, não existe pessoa ou grupos privilegiados com a sabedoria do Criador. 

Quem a quiser receber e a transmitir basta ser digno, pois Deus não faz distinção de seus 

filhos por cor, raça, etnia, religião, sexo ou posição social e educacional.” 

65ª)  “Em vida não existe verdade e nem mentira absoluta. O que fazemos é adotar um 

padrão de verdades e mentiras incertas para que possamos evoluir, criarmos coisas novas, 

nos realizarmos e não entrarmos em um caos de pensamentos que poderia ser gerado pela 

idéia de que verdade e mentira absoluta não existem.” 

66ª)  “O pior sentimento que uma pessoa poderia ter é o medo, pois ele travaria toda sua 

capacidade de evolução Moral, Espiritual, de Pensamentos e Física, ao se deparar com 

uma determinada situação de sua vida.” 

67ª)  “Dêem bastante valor a todas suas experiências de vida e a todas as coisas boas que 

viveram aqui na Terra, pois serão os únicos bens que poderão levar para o outro lado da 

vida quando forem visitar a Divindade Celeste.” 

68ª)  “Se te faltar humildade, te faltará fé; se te faltar fé, te faltará moral; se te faltar moral, 

tu estarás presos aos bens matérias que estão ao teu redor e isto você não poderá levar para 

o outro lado da vida quando partir dessa curta estadia aqui na Terra e entregar tua alma a 

Divindade universo Celestial.” 

69ª)  “Se assumirmos que o universo é infinito e dissemos que a estupidez humana está 

para o universo e o está para a ganância humana, concluiremos, então, que a estupidez e a 

ganância humana são infinitas como o universo.” 

70ª)  “A maior alegria que um pai e uma mãe poderiam ter antes de irem ao encontro da 

Divindade, é de verem todos seus filhos no caminho certo e muito bem encaminhados na 

vida.” 

71ª)  “Bendito é o homem que vive para Deus e seus pensamentos.” 

72ª)  “Se vocês quiserem progredir na vida, não foquem os problemas e, sim, a solução 

deles. A solução deles está dentro de cada um de vocês.” 
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73ª)  “Se você não sabe o que é sofrer, você não sabe amar; se você não sabe amar, você 

não sabe o que é sofrer.” 

74ª)  “Pequeninos, se vocês sonham um dia ser um grande cientista, não procurem antes o 

conhecimento e sim ter a capacidade de observar cuidadosamente os fenômenos que 

ocorrem na natureza e tentarem entender o porquê estes fenômenos acontecem. O 

conhecimento virá a vós em conseqüência de suas buscas por explicações e entendimentos 

desses mistérios maravilhosos que ocorrem na natureza.” 

75ª)  “A partir do momento que uma pessoa diz que aquilo que ela fez é a verdade plena, 

ela não vive mais para seus pensamentos, ela vegeta no glamour da sua glória e fama.” 

76ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu acho sobre o aborto, responderei que quem 

defende essa prática, supera em grau de crueldade o mais terrível dos homens que a 

humanidade já conheceu: Adolf Hitler! Pois em alguns casos de suas crueldades, ele 

deixava sobreviventes e os que defendem a prática do aborto nem sobreviventes há de 

deixar.” 

77ª)  “Se ao escrevermos com a mão que não temos habilidade de escrita virássemos todas 

as letras para esquerda e ao escrevê-las movimentássemos essa mão para a esquerda 

também, sendo esse modo de escrita lida com auxílio de um espelho, veríamos que é mais 

fácil de escrever do que se escrevêssemos com essa mesma mão virando todas as letras 

para direita e ao escrevê-las movimentássemos essa mão para direita também, sendo esse 

modo de escrita lida sem auxilio de um espelho. Isso poderia explicar por que Leonardo 

Da Vinci conseguia escrever com as duas mãos e por que sua escrita tinha que ser lida com 

auxílio de um espelho.” 

78ª)  “Em cada sonho teu, vôos rasantes há de alçar das profundezas da dormência em que 

tua alma há de estar.” 

79ª)   Toda vez que ouço esse ditado popular: a voz do povo é a voz de Deus, gostaria que 

quem o proferiu pensasse nisso: Será mesmo que era a voz de Deus que mandava 

crucificar seu filho amado na cruz e depois enfiar uma lança no coração dele? 

80ª)  “Quando um ente querido seu partir não chores, pois os anjos o levarão para os mais 

belos bosques das luzes mais intensas que a Divindade Celeste proporcionará a ele em seu 

descanso eterno da felicidade e do amor mais puro que sua alma já mais veria nesse 

mundo. E na tua chegada aos bosques celestes trombetas fervorosas serão tocadas 

anunciando a chegada de mais um dos filhos amados da Divindade Suprema. Será 

recepcionado com grande festa por seus amigos que viram em seu encontro e será levada a 

presença de Deus que pedira a ele que cuide como anjo da guarda de todos os que choram 

a tua partida do mundo em que estava.” 

 

11 



 

81ª)  “A Escola é o lugar onde ocorre gradativamente a libertação das escuridões da 

profundeza de  nossas almas para que possamos conhecer a Influência libertadora da 

Beleza do reino do Espírito.” 

82ª)  “Um cientista por conseqüência é um pensador, mas um pensador necessariamente 

não é um cientista.” 

83ª)  “Faça com que as pessoas nunca tenham pena de você, mas sim que tenham respeito 

por ti.” 

84ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu acho sobre Albert Einstein, responderei que 

quem ler sobre sua vida, o cotidiano que levava e como fazia para chegar à construção de 

suas Obras irá perceber nítida semelhança ao personagem fictício Sherlock Holmes, a 

única diferença é que Einstein não era ficção, era a pura realidade.”  

85ª)  “Quando você for agradecer ou pedir algo a Deus não faça isto só para você, mas por 

muitos, pois só para ti seria ganância de mais de sua parte.” 

86ª)  “No fundo somos todos iguais, as diversidades estão nos olhos de quem as vêem e 

enquanto as vê-las existirá ainda muita injustiça e violência entre os homens.” 

87ª)  “Os verdadeiros vencedores da vida são forjados pela humildade e perseverança e, 

não, por sua  arrogante inteligência.” 

88ª)  “Tudo vocês podem. Basta, para isso, desejarem intensamente no fundo de seus 

corações, mas lembrem-se que nem tudo vocês devem.” 

89ª)  “Meus queridos amados , eu digo a vós que em vida muitas dificuldades terão, mas 

serão necessárias para que vocês possam crescer em pensamento e em espírito.” 

90ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu acho sobre as pessoas super negativas, 

responderei que em campo de batalha nunca vi negativismo mover homens fervorosamente 

para se ganha uma guerra.” 

91ª)  “A principal característica de um Sábio é a humildade. Se ele não for humilde, então, 

ele não é Sábio. Ele é apenas uma falsa projeção de seus pensamentos magníficos.” 

92ª)  “O Perdão é um ato de amor dado ao homem pela Divindade Suprema. Quando 

perdoamos alguém, o perdão não está sendo dado a quem se está perdoando e, sim, a quem 

está concedendo o perdão.” 
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93ª)  Uma vez um Sábio me perguntou o que eu achava do Par Perfeito, então respondi a 

ele: 

 

“Par perfeito é apenas uma idolatrada ilusão fictícia de uma projeção que fazemos de uma 

pessoa, ao nos tornamos cegos por uma paixão estrondecedora, de impacto mortal a nossa 

alma, pertencendo, assim, ao mundo temporário da nossa imaginação mais profunda, de 

uma realidade destorcida dos nossos pensamentos magníficos.” 

 

O Sábio ficou um tempo em silêncio e então me disse: 

 

“Quando escolhermos alguém para ficar ao nosso lado por toda a vida, escolhamos alguém 

com quem gostemos de conversar! Pois quando envelhecermos, a habilidade de conversar 

será mais importante que qualquer outra coisa. E no fim as boas conversas farão valer 

todos os anos que vivemos ao lado de quem tanto amamos.” 

94ª)  “Uma vez me perguntaram por que deveríamos perdoar as pessoas, se elas sempre 

vão cometer os mesmos erros à vida toda. Então respondi que o perdão é um ato de amor 

dado ao homem pela Divindade Suprema. Quando perdoamos alguém, o perdão não está 

sendo dado a quem se está perdoando e, sim, a quem está concedendo o perdão.” 

95ª)  “A receita para o sucesso é a Humildade, a Simplicidade, a Disciplina e a 

Determinação. Tendo estes ingredientes, vocês serão capazes de realizaram coisas que 

outras pessoas jamais sonhariam que vocês seriam capazes de realizarem.” 

96ª)  “Um sábio por conseqüência é um pensador, mas um pensador necessariamente não é 

um sábio.” 

97ª)  “Quando vós achardes que estão sofrendo muito e não agüentam mais pensem em 

Jesus, pois ele foi o que mais sofreu entre os homens e foi até o fim e, para isso, não se 

utilizou dos seus dons que Deus lhe concedeu, para aliviar ou amenizar seu sofrimento e 

sua jornada e, disse ainda: vós sois luzes, vós podeis mais que eu.” 

98ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu acho dos cientistas e pesquisadores que 

desenvolvem atividades científicas e tecnológicas no Brasil, responderei que muitos deles 

serão obrigados a comer marimbondo e cuspir abelha.” 

99ª)  “Ser cientista é olhar para um problema que ocorre no mundo e interpretá-lo e estudá-

lo de forma sábia, inteligente e intuitiva para que se possa vim à luz as partes do quebra-

cabeça que juntadas formam a solução dele.” 
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100ª)  “Quando uma pessoa te criticar construtivamente ou não, duramente ou não, pare, 

ouse e analise minuciosamente tudo o que foi dito. O que for útil você guarda, o que for 

inútil você descarta, e a maior virtude que uma pessoa poderia ter nessa situação é de nem 

se sentir ofendido pelo que foi dito.” 

101ª)   “Deus não irá mandar os Grandes em berço de ouro, para não correr o risco de eles 

não serem simples e humildes e, mesmo que obtenham fortunas, a essência inicial estará 

guardada em seus corações.” 

102ª)  “Meus queridos amados , eu digo a vós: não tentais destruir o mal, pois o mal por si 

só se destruirá. Mas não ficarás vós inertes perante a ele em sabedoria e vida.” 

103ª)   Se um dia te questionarem quanto ao batizado que você realizou, dizendo que ele 

não é válido, pergunte a pessoa que te questionou o porquê ele não é válido. 

Se ela falar que foi por causa do batizado não ter sido feito como o batizado de Jesus, 

como é narrado nos livros sagrados (em túnica branca em um rio de água limpa e corrente, 

etc.), e dizer ainda que só o batizado que ela realizou está certo, pois foi feito como o de 

Jesus, responda a ela então que nem o batizado dela nem o teu tem validade, pois se tem 

que ser feito como o de Jesus, teria que surgir uma pomba branca bradando dos céus na 

direção de cada pessoa batizada, e uma voz vinda dos céus dizendo: "Este é o meu Filho 

amado, em quem me comprazo". 

Se a pessoa então disser que isso só aconteceu porque Jesus era Santo e Filho de Deus, 

enquanto às pessoas batizadas não são, responda a ela que Jesus nunca disse que era Santo 

e que todos nós somos filhos de Deus, pois fomos luzes tiradas da Divindade Suprema. 

E termine a conversa com ela dizendo: 

“O que importa para Deus, quando uma pessoa lê uma escritura sagrada, não é se ela segue 

fielmente ou ao pé da risca o que a escritura fala e, sim, a capacidade de conseguir 

entender o fundamento, o espírito, o sentido e a essência da mensagem que estava 

querendo ser passado para ela, naquele momento ou em momento vindouro.” 

104ª)  “Existem grandes almas que estão acima de suas religiões, pois suas missões são 

muito grandiosas para serem faladas, ensinadas e esclarecidas para apenas uma só religião, 

e quando fizerem isso, não ofenderão nenhuma delas.” 

105ª)  “Nenhum cientista será forjado por meio de títulos, porções limitadas de matérias 

que lhe são concedidas ou nome de instituições as quais esteja vinculado.”  

106ª)   Aos que dizem que não devemos orar, rezar ou fazer preces prontas, aqui os 

pergunto: 
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Por que então vós rezais ou orais o Pai Nosso?  

Em verdade vos digo: o que importa para Deus quando uma pessoa reza, ora ou faz uma 

prece, não é se as mesmas estavam prontas ou não e, sim, se elas foram feitas com fé e de 

coração. 

107ª)  “O Mundo foi construído por homens sonhadores, das mãos cansadas e calejadas, 

que mesmo assim não deixaram de sonhar e de trabalhar para que pudessem ver suas 

Obras-Primas serem úteis a sociedade e amadas por gerações e gerações.” 

108ª)  “Se um dia me perguntarem: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? 

Responderei que em toda a espécie de Ser vivo, primeiramente terá que ser criado o Ser 

para depois ser adaptada a ele a forma com que ele irá se reproduzir ao longo de sua vida 

que, por sua vez, será influenciada pelo meio onde há de habitar sua espécie vindoura.” 

109ª)  “A Natureza e o Universo estão em Deus e Deus está na Natureza e no Universo. A 

Natureza, o Universo e Deus são um só. Tentar desvendar e entender a natureza e o 

Universo é tentar desvendar e entender Deus. Se vocês agridem a Natureza e o Universo, 

vocês agridem Deus.” 

110ª)  “Tudo que existe na Natureza e no Universo foi criado e pode ser recriado, exceto 

Deus. O homem tem a capacidade de recriar a Natureza e o Universo de forma limitada.” 

111ª)  “Uma vez um Ateu me perguntou como eu, sendo um Cientista, explicaria Deus e 

como fazia para acreditar nele. Respondi que Deus não se explica, se sente, e que só 

passamos a acreditar em Deus quando deixamos ele nascer dentro de nós.” 

112ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu acho sobre o suicídio, responderei que o 

suicídio é uma forma covarde de enfrentar os problemas que a vida nos impõe.” 

113ª)  “É dever de todos nós: contribuirmos com a paz, sermos mais solidários, 

desestimularmos os preconceitos e a violência e diminuirmos as desigualdades sociais e 

raciais, para podermos suportar as adversidades e construir um mundo que, por ser justo e 

pacífico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras.”  

 

114ª)  “É somente através do amor que nós seremos capazes de nos transformarmos em 

pessoas melhores.” 

115ª)  “Eu adoro questionar, conhecer e Criar. Isto me faz ser um sonhador lúcido do 

mundo da Imaginação alienada e antagônica em que se encontramos.” 

116ª)  “Em campo de batalha nunca vi negativismo e insegurança mover homens 

fervorosamente para se ganhar uma guerra.”  

 

14 



 

117ª)  “Meus queridos amados , eu vos digo: vós tendes o poder de controlar e resolver 

todos os seus problemas, vícios e desesperos; basta, para isto, acreditarem em Deus, 

estarem com Deus e andarem com Deus.” 

 

118ª)   Se um dia me perguntarem o que eu acho das cotas raciais ou sociais, responderei 

da seguinte maneira: 

Podemos colocar os lutadores peso-pena para lutarem com os lutadores peso-pesados? 

A Resposta é não! Então, os pergunto de novo: 

Por que não, se qualquer um deles domina as mesmas técnicas de luta?  

 A resposta é: eles dominam as mesmas técnicas de luta, mas cada um está em uma 

categoria de peso para evitar deslealdade ao lutarem, pois um golpe de um lutador peso-

pesado poderia surtir maior efeito em um lutador peso-pena, e um golpe de um lutador 

peso-pena poderia surtir menos efeito em um lutador peso-pesado. 

119ª)  “O pior erro que eu vejo nas pessoas é delas tentarem rotular outras pessoas, por 

meio de costumes, hábitos, crenças, etnias e partidos de pensamentos filosóficos e políticos 

para depois julgá-las.” 

120ª)  “Cuidado ao lerem os livros sagrados e tentarem fazer ou pensar que vai acontecer 

fielmente o que está escrito neles, pois eles estão escrito em parábolas. Isso foi preciso em 

razão da Divindade Celestial entender que tinha que deixar disponível todo o 

conhecimento, mas como os homens não estavam preparados para absolver todo este 

conhecimento no momento da escrita deles, então se optou em colocá-los em parábolas. 

Quando a Divindade vê que os homens estão aptos a ter o entendimento e o conhecimento 

de certa parte desses livros, ele então manda o Espírito Santo guiar os pensamentos dos 

homens para interpretar e entender o que realmente aquela parte do livro sagrado queria 

dizer e o que realmente a Divindade Celestial queria passar aos homens.” 

 

121ª)  Sugestão de Lema às Instituições de Ensino de Ordem Religiosas:           

           

         Em Latim: “Dei sub oculis viget ad humanitatem eorum doctrina.” 

 

         Em Português: “Sob os olhos de Deus prosperará à humanidade os seus            

ensinamentos.” 

 

122ª)  “Se um dia me perguntarem quais são as melhores armas para se ganhar uma guerra, 

responderei que são os livros, pois é somente através deles que obteremos inteligência, 

sabedoria e respeito ao próximo.” 
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123ª)  “Em países desenvolvidos como os EUA, quando uma Universidade tem um aluno 

que quer estudar e vê que ele enfrenta várias dificuldades financeiras para custear seus 

estudos, e vê, ainda, que ele tem a capacidade de fazer brilhar o nome da Universidade, 

esta Universidade, então, apadrinha este aluno e custeia todo o seu estudo. Já em países 

subdesenvolvidos como o Brasil, quando uma Universidade tem um aluno que quer 

estudar e vê que ele enfrenta várias dificuldades financeiras para custear seus estudos, esta 

Universidades nem procura enxergar se o aluno tem ou não à capacidade de fazer brilhar o 

nome desta Universidade, vão logo dando nele tijoladas, por achar que ele é um aluno 

problemático.” 

124ª)  “São de inúmeras lutas, de grandes batalhas e de altos e baixos que se forja a vida de 

um grande conquistador.” 

125ª) “Como pode eu pequeno e frágil como uma pomba ajudar um homem que se acha 

grande e forte como um leão? Em verdade, em verdade vos digo que somente serão 

saciados aqueles que vierem a mim mansos e humildes de coração.” 

126ª) “Jamais lance mão da criação ou sobre posição de ideias com base em títulos ou 

poder, mas sim defenda o amplo debate democrático e racional para que as purezas das 

ideias nasçam sobre o olhar e iluminação da majestosa sabedoria celestial.” 

127ª)  “A máquina jamais conseguirá se tornar um Ser Inteligente, pois ser um Ser 

Inteligente não está ligado diretamente ao cérebro e, sim, à alma que, por sua vez, pode ou 

não se utilizar do cérebro para agir. Para que a máquina se torne um Ser Inteligente seria 

necessário criar  uma alma e ligá-la a esta máquina. Mas isto é impossível, pois está além 

da compreensão dos Seres Inteligentes. Só quem tem a capacidade de criar uma alma e a 

ligá-la a um corpo é a Divindade, não podendo assim nenhum outro Ser realizar tal ato.” 

128ª)  “Os caminhos que um cientista tem que percorrer, sucessivamente, para solucionar 

um mistério são os da observação, da imaginação, da obtenção de conhecimento e o da 

intuição.” 

129ª)  “A essência da vida de todos os seres humanos consiste em buscar a felicidade, e 

isto só é possível através da bondade, da caridade e do amor.” 

130ª)  “A Paz sempre está dentro de nós, mas dificilmente a deixamos sair e florescer.” 

131ª)  “Uns dos bens mais preciosos que as pessoas têm e não sabem é o tempo. Se 

soubessem disso, não o desperdiçariam.” 

132ª)  “Da paz nasce a esperança de um povo, e do amor nascem a inteligência e a 

sabedoria de uma nação.” 

133ª)  “Muitas vezes, é através da tristeza e do sofrimento que nasce a oportunidade para a 

esperança, a alegria e a felicidade.” 
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134ª)  Os alicerces da ciência são a fé e a razão. Por esta circunstância, todos os métodos e 

recursos utilizados para criar ou desenvolver a ciência são derivados dos seus alicerces. 

A palavra fé é utilizada na ciência da seguinte forma:  

 

Se toda vez que formos provar algo tivermos que questionar e provar os métodos e 

recursos utilizados e questionarmos e provarmos também os métodos e recursos que estão 

atrás do primeiro método e recurso e questionarmos e provarmos ainda os métodos e 

recursos que estão atrás dos atrás do primeiro método e recurso, isto nos levaria ao infinito. 

Ao acontecer isto, não somos capazes de provar o primeiro método ou recurso. Isto faz 

com que todos os métodos e recursos utilizados para provar algo sejam uma ilusão. Para 

não ser uma ilusão é necessário acreditarmos e sentimos dentro de nós que os métodos e 

recursos utilizados para provar algo existem, estão certos ou são verdadeiros. A esta 

atitude que temos na ciência denominamos Fé. 

135ª)  “A observação te leva ao conhecimento. O detalhismo te leva à obsessão.” 

136ª)  “Uma vez, um dramaturgo me perguntou qual era a importância da leitura e dos 

pensamentos. Respondi, então, que a leitura e os pensamentos são o meio pelo qual cada 

ser humano tem a possibilidade de entrar, experimentar e se expandir nos prazeres do 

cosmo da inteligência, da sabedoria e das artes. Quem tem o prazer de conhecê-lo, não 

quer mais deixá-lo.” 

137ª)  “Pelo rumo que está tomando a banalização do sexo em nossa geração, chegará a 

um ponto em que as pessoas irão fazer sexo no meio da rua como os cachorros, e as outras 

pessoas ficarão olhando e acharão normal.” 

138ª)  “Sem a educação o ser humano não passa de uma besta selvagem.  Já com a 

educação, ele  pode vir a ser um diamante precioso.”  

139ª)  “Uma música bem tocada e executada traz paz e tranqüilidade à nossa dourada 

existência inspiradora.” 

140ª)  “Alcançamos a felicidade quando entendemos que fazer o bem, ajudar o próximo e 

cultivar a paz e a serenidade não são uma obrigação e, sim, um ato de amor que nasce da 

pureza mais singela de nossa alma.” 

141ª)  “Dos grandes amores nasceu o maior deles, a poesia.” 

142ª)  “As leis são feitas para conter e inibir nossos instintos animais. Quando nascem, 

visarão proteger os direitos e a integridade física das pessoas ou de grupos sociais. Ou não. 

Para serem feitas, não dependerão de qualquer distinção ou forma de discriminação que 

seus criadores tenham pelos que serão protegidos pela nova lei.” 
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143ª)  “Dentre as maravilhas do céu você nasceu para trazer a paz e o amor a todos que 

olharem para ti.” 

144ª)  “Homem que vive para a paz, para o amor e para seus pensamentos de caridade e 

bondade não vive só para si mesmo, mas vive para toda a sociedade.” 

145ª)  “Todos os ensinamentos da Bíblia são derivados de dois princípios sagrados: 

Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu 

espírito; e, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por esta razão, nenhumas das 

doutrinas da Bíblia entram em confronto com estes dois mandamentos sagrados.  Quando 

os que forem fazer uso das palavras contidas nos livros sagrados lerem uma parábola e 

perceberem que seu entendimento do ensinamento desta parábola entra em conflito com 

um dos mandamentos sagrados, saibam então que erram no entendimento do ensinamento. 

Se mesmo assim prosseguirem com este entendimento errado e, por conseqüência, vir a 

gerar barbarismo e antagonismo, não venham falar que isto correu em nome da Divindade, 

mas sim em nome do Homem.” 

146ª)  “A natureza é fonte inesgotável de saber e vida. Quem a destrói comete o genocídio 

dos pensamentos e ensinamentos que foram dados por ela.” 

147ª)  “A grandeza de um homem não reside na sua força ou no nome que constituiu sua 

glória, mas no bem comum que ele deseja compartilhar com a sociedade para ajudá-la e 

desenvolvê-la em beneficio de todos.” 

148ª)  “É somente através de uma sólida educação cultural e ambiental do homem, e de um 

sério comprometimento dele com o bem estar do mundo onde vive, que será possível 

conter suas ganâncias e egoísmos, para podermos construir um mundo que, por ser justo e 

pacifico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras.” 

149ª)  “Meus queridos amados , eu vos digo, que quando vós pedireis ao Pai em nome do 

Filho, estarão reconhecendo que o Filho de Deus veio e era mesmo o seu Filho Amado, 

então terão suas preces atendidas com maior amor, caridade e misericórdia Celestial.” 

150ª)  “Das amizades nasceu a sociedade, e da sociedade nasceram os problemas e a 

solidariedade humana.” 

151ª)  “Se a verdade vos faltares, achem-na dentro de vós.” 

152ª)  “A grandeza está adormecida dentro de cada um de nós. Se sonharmos e 

acreditarmos em nós mesmos, ela virá para fora e se mostrará a toda humanidade.” 

153ª)  “Uma pessoa sem humildade não passa de uma falsa projeção daquilo que ela acha 

que é.” 
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154ª)  “Acredito que ao pensarmos e estudarmos, nós elevamos nossos pensamentos a uma 

dimensão cósmica que nos dará a luz as respostas insolúveis.” 

156ª)  “A sabedoria e a inteligência são formas distintas que, se combinadas, passam a ser 

a essência da vida humana.” 

157ª)  “A partir do momento que olharmos para as outras pessoas como sendo seres 

humanos idênticos a nós, passaremos a viver melhor em sociedade.” 

158ª)  “A Vossa querida Santidade, o Dalai Lama, eu digo: Dentre as maravilhas do céu, 

você foi o escolhido para trazer a paz e o amor a todos que olharem para ti.” 

159ª)  “Dentre as maravilhas céu, Deus mandou a música aos homens, para acalmar o 

espírito e adoçar a alma.” 

160ª)  “Meus queridos amados , eu digo a vós que entre o Inferno e o Céu existe muitos 

degraus, e cada um desses degraus rumo ao Céu representa uma dimensão de luz, de 

sabedoria e de conhecimento da Divina Providência. Nenhum Ser chega ao Céu sem antes 

passar gradativamente por cada um desses degraus.”  

161ª)  “Ideias grandiosas e revolucionarias são, na sua concepção, idéias fantagóricas e 

aberrativas, que foram geradas por uma mente brilhante.” 

162ª)  “Quando fazemos bens comuns em prol de outros, estaremos engrandecendo nossa 

alma e a elevando a altos níveis no reino dos espíritos.” 

163ª)  “Nossa amizade foi escrita nas estrelas, para brilhar na mais perfeita harmonia 

celeste.” 

164ª)  “O homem destrói a natureza para o progresso e evolução da humanidade mas, em 

contrapartida, ameaça a existência de sua geração e das gerações vindouras.” 

165ª)  “Minhas idéias fluem com mais intensidade quando entro no profundo silêncio das 

profundezas dos meus pensamentos.” 

166ª)  “A tristeza só aparece se nós a deixarmos nascer dentro de nós. Para a evitarmos, 

devemos plantar a felicidade e colhermos suas dádivas.” 

167ª)  “Não plantem a discórdia. Plantem a união, para podermos viver melhor em 

sociedade e ajudarmos uns aos outros.” 

168ª)  “A música pode nos levar aos Céus dos prazeres ou ao Inferno dos desejos, pois o 

que importa são as emoções que ela quer nos passar.” 
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169ª)  “Necessariamente não será o mais inteligente ou mais esperto que se destacará no 

mundo e fará coisas grandiosas à humanidade.”     

170ª)  “Normalmente são as perguntas mais simples que apresentam as respostas mais 

complexas, dentre uma cadeia de pensamentos panorâmicos.” 

171ª)  “Pensar é uma necessidade. Raciocinar é uma conseqüência. Já existir é uma virtude 

maravilhosa dada pelo Altíssimo.” 

172ª)  “Mais que ensinar as pessoas, eu prefiro ajudá-las a dar a luz àquilo que está oculto 

dentro delas mesmo.” 

173ª)  “O coração do homem pode ser mal e enganoso, mas se sobre ele descer o Espírito 

Santo, então nele habitará a bondade, o amor e a verdade do Altíssimo.” 

174ª)  “Filosofia é o amor à arte de pensar.”  

175ª) “Não se desespere com os problemas e dificuldades que a vida te impõe, pois eles 

são fontes valiosas de saúdes e aprendizado para ti.”  

176ª)  “Os pensamentos podem nos levar aos limites da metamorfose da criação, e lá se 

encontrará toda a beleza e sabedoria dos mistérios celestiais.” 

177ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso das pessoas que se vestem de branco 

por simpatia, responderei: O que adianta vestirem o branco da pureza sendo que suas 

almas podem ser pretas de impurezas? O que importa mesmo não são as simpatias que as 

pessoas adotam e, sim, as suas atitudes e o caráter que cada uma possui.”  

178ª)  “Todos os pensamentos complexos podem ser simplificados para o entendimento de 

todos. Quem diz o contrário mente para si mesmo.”  

179ª)  “Nem sempre a ciência serve para ajudar o homem a progredir e se desenvolver em 

sociedade. Pois o uso indevido dela retarda esse processo majestoso.”  

180ª)  “A felicidade é mais do que uma química que nasce em nosso cérebro. Ela é um 

estado de espírito onde reina a alegria, a paz e a bondade mútuas no ser que a possui e nos 

que se encontram a sua volta.” 

181ª)  “E os pássaros cantaram, e os céus se abriram, e então Deus fez você descer, seu 

lindo diamantinho.”  

182ª)  “Em física, o tempo nos ensina que não existe uma verdade estática e nem involatil. 

O que obtemos dela é uma realidade dimensional de certa cronologia espacial, de uma 

constância temporal, ou não.”  
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183ª)  “O que seria da Noite sem as estrelas? A solidão da Lua por falta dos seus amores 

estrelados.”  

184ª)  “Os nobres procuram captar a essência que a Obra deseja passar a eles. Já os idiotas, 

por sua vez, procuram achar erros na Obra para desprezá-la.” 

185ª)  “Lembrem-se que vocês não são Robôs, são Seres Pensantes, então se for dada uma 

ordem a vocês, usem o bom senso e a ética para não cometerem injustiças.”   

186ª)  “O impossível só existe nas mentes dos acomodados. Pois tudo é possível quando 

acreditamos em nós mesmo e deixamos aflorar nossas vontades gloriosas.” 

187ª)  “Ao julgarmos algo, nem sempre devemos olhar só para o lado das leis, normas e 

regulamentos, pois existe o lado do bom-censo e da ética.” 

188ª)  “Se o povo não se mobilizar para ajudar o continente Africano, ele irá sumir. Em 

razão da fome, da miséria e da desumanidade dos povos.” 

189ª)  “Meus queridos amados , eu digo a vós que  a lei máxima da Santa Divindade é o 

Amor, todas as outras se originam dela.” 

190ª)  “Não fiquem tristes com as críticas que foram feitas para ti, pois elas nos 

enaltecem.” 

191ª)  “Vieram e dissestes a vós: Obedeçam ao seu pastor. Mas veio eu e vos disse: 

Obedeçam ao Senhor teu Deus.” 

192ª)   Se um dia me perguntarem qual é minha opinião sobre a ciência e a religião, 

responderei:  

Os pequenos fazem conflitos entre empreendimentos cristãos genuínos e pesquisa 

científica, entre a fé e a razão.  Já os grandes são convidados pela natureza a reconhecer 

seu Criador e a sondar seus mistérios, nas suas mais altas plenitudes celestiais, e serão 

inspirados pelo Altíssimo, como foi descrito há muito tempo pelo salmista: "Os céus 

proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos" (Salmo 19:1) 

193ª)  “Sou a encantação, a beleza e o perfume da primavera. Sou sua imaginação, seu 

pensamento e seu respirar. Sou seu desejo, sua felicidade e seu amar.” 

194ª)   O adjetivo Preto deve ser usado para distinguir ou caracterizar somente Objetos.   

Já o adjetivo Negro deve ser usado para distinguir ou caracterizar Seres Vivos e Objetos. 

Não se deve usar o adjetivo Preto para distinguir ou caracterizar Seres Vivos. 

195ª)  “Os limites da ciência residem na sabedoria do Criador.” 
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196ª)  “A única certeza verdadeira que uma pessoa tem em vida é que ela vai morrer um 

dia.” 

197ª)  “Meus queridos amados , eu digo a vós que muitas das partes do Livro da Vida, 

Gênesis, estão escritas em parábolas. Quando a Divindade vê que os homens estão aptos a 

ter o entendimento e o conhecimento de certa parte desse livro, ele então mandará o 

Espírito Santo guiar os pensamentos dos homens para interpretar e entender o que 

realmente aquela parte do livro sagrado queria dizer e o que realmente a Divindade 

Celestial queria passar aos homens.” 

198ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso da Ciência e da Filosofia, responderei 

que elas são como um casal. Sendo assim, existem as brigas, as tensões e os altos e baixos, 

como todos os relacionamentos possuem. Chegam ainda a pedirem divórcio uma da outra, 

mas nunca se separam, pois no fundo uma completa a outra.” 

199ª)  “Para os que dizem que sabem da data do Fim do mundo, eu digo: Se Deus não 

concedeu nem a Jesus o direito de saber disso, porque então ele concederia tal direito a um 

homem?” 

200ª)  “Cuidado com as interpretações que vocês fazem. Einstein não disse que dava para 

viajar no tempo, vocês que interpretaram esse fato ao analisarem a Teoria da Relatividade. 

Darwin não disse que o homem veio do macaco, vocês que interpretaram esse fato ao 

analisarem a Teoria da Evolução.”   

201ª)  “Uma pessoa sem humildade se encontra na periferia daquilo que ela acha que é ou 

sabe.” 

202ª)  “Pensar, Analisar e Observar são armas poderosas para resolver e diluir problemas 

de forma plausível e viável, dentro das cadeias de estudos que foram aferidas e sondadas a 

esses problemas.” 

203ª)  “Sobre as mãos de Deus as feras se amansarão e virarão belas.” 

204ª)  “Muitas vezes, ao longo da nossa vida, teremos que parar e nos perguntar o que 

queremos, quando queremos e se é possível o que queremos.” 

205ª)  “O professor é o semeador da semente do saber, do conhecimento e da vida, nas 

gerações que planejarão o futuro do amanhã.” 

206ª)  “Ciência, filosofia e religião caminharão lado a lado, independente da harmonia que 

tenham entre si, para garantir o pleno desenvolvimento da humanidade e sua continuidade 

de geração a geração, esta é a lei.” 

207ª)  “A essência da vida se encontra no olhar  e no sorriso mais singelo de uma criança.” 
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208ª)  “Não me preocupo com o Fim do Mundo, pois ele não tarda a vir. Me preocupo é 

em fazer o máximo de coisas boas até lá.” 

209ª)  “É no sorriso mais belo de uma criança que nasce a esperança de um futuro 

melhor.” 

210ª)  Para os Ateus que não respeitam as crenças das pessoas, eu digo: 

Vocês são capazes de provarem experimentalmente a fórmula da Energia do Físico Albert 

Einstein:  E = m.C²? 

A resposta vai ser não, pois ninguém consegue acelera qualquer  massa até a velocidade da 

luz e muito menos elevar essa velocidade ao quadrado, então não tem como prova ela na 

prática. 

E analiticamente tem como vocês me provarem? 

Vocês vão dizer que sim, mas será mesmo? 

Os alicerces da ciência são a fé e a razão. Por esta circunstância, todos os métodos e 

recursos utilizados para criar ou desenvolver a ciência são derivados dos seus alicerces. 

A palavra fé é utilizada na ciência da seguinte forma:  

Se toda vez que formos provar algo tivermos que questionar e provar os métodos e 

recursos utilizados e questionarmos e provarmos também os métodos e recursos que estão 

atrás do primeiro método e recurso e questionarmos e provarmos ainda os métodos e 

recursos que estão atrás dos atrás do primeiro método e recurso, isto nos levaria ao infinito. 

Ao acontecer isto, não somos capazes de provar o primeiro método ou recurso. Isto faz 

com que todos os métodos e recursos utilizados para provar algo sejam uma ilusão. Para 

não ser uma ilusão é necessário acreditarmos e sentimos dentro de nós que os métodos e 

recursos utilizados para provar algo existem, estão certos ou são verdadeiros. A esta 

atitude que temos na ciência denominamos Fé.  

A ciência não prova nada puramente. O que ela prova é grossamente, pois se os cientistas 

desconfiassem de todos os recursos que eles vão usar para desenvolver seus trabalhos, eles 

não conseguiriam fazer nada e se passaria por loucos ainda, pois quem desconfia de tudo é 

louco. Por esta razão, os cientistas têm que ter Fé nos métodos científicos que vão utilizar 

para trabalhar. 

A Fé da ciência e a Fé de Deus não estão separadas, pois suas essências são as mesmas. 
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Os argumentos de que alguns dos grandes cientistas do mundo, como Albert Einstein e 

outros renomeados, não acreditavam em Deus são pura hipocrisia ilusória, pois eles nunca 

disseram e muito menos afirmaram isso. Esses argumentos são manipulados para 

satisfazerem os interesses daqueles que não acredita em Deus, pois se dissessem que os 

maiores cientistas da história acreditavam em Deus passaria a ser um argumento muito 

forte contra o ateísmo, que eles pregam e defendem. 

211ª)  “Ser uma pessoa diferente e ter um estilo próprio não é uma vergonha, e sim ser 

uma pessoa incrível, dentro desse mundo contemporâneo em que vivemos, cheio de 

primícias e desafios.” 

212ª) “Mais vale amar um animal do que amar a falsidade de um ser humano.” 

213ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso da vida a pós a morte, responderei que o 

mundo não é uma entidade única. Outro mundo semelhante ao nosso existe e nos aguarda 

em uma outra dimensão.” 

214ª)  “Os profissionais da ciência são divididos em três categorias: Cientista Teórico, 

Cientista Experimentalista e Pesquisador. O Pesquisador é uma mistura do Cientista 

Teórico com o Cientista Experimentalista.” 

215ª)  “Meus queridos amados , eu digo a vós que a reencarnação é um ato de amor e 

bondade concedida por Deus aos homens para que possam ascender em pensamento e 

espírito, nas mais altas plenitudes celestiais. Antes de cada nova jornada, Deus nos visita e 

instrui sobre a nova missão que iremos realizar, como foi descrito há muito tempo nas 

escrituras sagradas: “Antes de te formar no ventre de tua mãe, eu te conheci; te chamei 

pelo nome, antes de vires a luz, eu te consagrei. Não foste tu que me escolheste. Fui eu que 

te escolhi. Não te chamo de servo, eu te chamo de filho, e tu és precioso aos meus olhos.” 

216ª)   “Todo o conhecimento dado ao homem deve ser encarado como sendo uma dádiva 

de Deus para que a humanidade possa evoluir e ascender nas suas mais altas plenitudes.” 

217ª)  “O mundo em que vivemos é uma incógnita maravilhosa repleta de conhecimentos 

ocultos à nossa visão e imaginação tridimensional, pertencentes à este mundo em que 

vivemos, cheio de primícias e desafios. A única maneira de trazermos à luz todos esses 

conhecimentos insolúveis é através de nossa plena existência espiritual.” 

 

218ª)  “Hoje em dia as pessoas se preocupam mais em serem famosas e ricas do que 

manterem sua honra, seu caráter e seus precipícios morais.” 

219ª)  “Se você pensar e pensar em um problema e a solução não aparecer, então pare  de 

pensar nele que talvez a solução apareça para ti.” 
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219ª)  “Não procure ser perfeito ou ser uma Santíssima Divindade Celeste, mas sim 

procure  ser uma pessoa boa e de princípios éticos, morais e sociais, para que seus 

trabalhos e pensamentos possam vir a contribuir na melhora da vida e do habitar de seus 

semelhantes e dos outros seres vivos que dependem de sua atenção para sobreviverem e 

evoluírem.” 

220ª)  “Antes de darmos qualquer opinião devemos sondar, analisar e estudar 

minuciosamente os temas propostos para a nossa convicção.” 

221ª)  “Se você quer ser diferente e fazer a diferença, você tem que trabalhar diferente e 

com metodologias diferentes.” 

222ª)  “O segredo é nunca perder o foco, aconteça o que acontecer.” 

223ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre o trabalho, respondei que ele deve 

se entendido como sendo o fruto da contribuição que cada pessoa dá a sociedade, para 

ajudá-la e desenvolvê-la em benefício de todos.” 

224ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre a física, responderei que ela é 

uma das únicas áreas que torna possível uma pessoa agir em várias outras áreas.” 

225ª)   “Meus queridos amados , eu digo a vós que Deus mandará para a Terra seu outro 

filho querido do coração, que se assemelha muito com Jesus e é quase da mesma ordem 

celestial dele, para nortear e servir de exemplo à humanidade. Ele nascerá em uma noite de 

natal, assim como seu irmão.” 

 

226ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre o universo e a velocidade dos seus 

elementos, responderei que a maior velocidade do universo não é a luz e, sim, o elemento 

universal ou fluido universal. Esse fluido universal compõe a luz e supera a sua 

velocidade, para poder dá massa à luz e a si mesmo.” 

227ª) “Os tolos se prendem aos detalhes fúteis, já os nobres de coração se prendem a 

essência daquilo que é realmente importante saber.” 
 

228ª)  “Entre o céu e a terra existe a imensidão divina, que o pequeno e frágil 

conhecimento humano jamais imaginará em seus sonhos mais profundos, da sua imensidão 

cósmica.” 

229ª)  “Nossa mente pode ser uma arma de destruição ou uma máquina de infinita 

benevolência. Quem decide o que ela será não são os meios de influências externas, mas 

sim nós mesmos.” 
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230ª)    Quando Deus cria os espíritos, ele os cria em forma de luzes e os revestem com um 

corpo externo. Esse corpo externo dos espíritos é constituído pelo elemento universal e 

possuem ligeira massa, por serem quase matéria. Em razão dessa constituição de seus 

corpos, os espíritos conseguem modificar seus corpos da forma que desejarem, podendo 

assim ter a aparência física que desejarem. Essa façanha só é possível graça a facilidade 

que possuem de controlar, até certo ponto, esse elemento universal e outros que estão fora 

da compreensão humana.  

Sendo assim, os espíritos não têm uma forma física sempre estática, pois as mudam 

a seus próprios gostos, quando acharem necessário ou de acordo com cada situação que se 

encontram ou irão se deparar. É em razão disso que se dá a famosa questão de grande 

discussão, que é a do sexo dos anjos. 

Porém, isso não significa que não ocorra a diferenciação de gênero dos espíritos. A 

mesma ocorre por meio de uma essência divina que é colocada no código fonte do espírito 

no ato de sua criação e que se desenvolve ao longo de toda sua trajetória divina, o que 

possibilita o espírito a assumir uma forma verdadeira de identidade.  

231ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre Sigmund Freud, responderei que 

os seus trabalhos não estão totalmente certos, mas não estão também totalmente errados, 

pois sua psicanálise é como a Geometria não Euclidiana, o que compromete sua aplicação 

para o entendimento de fenômenos e tratamentos de pacientes. Se a sua psicanálise fosse 

como a Geometria Euclidiana, poderia não comprometer tanto os entendimentos de 

fenômenos e de tratamentos de pacientes, pois passaria a incorporar os fatores externos.” 

232ª)  “O inconsciente ou subconsciente é o código fonte da alma dos seres humanos, e é  

o local onde se encontra armazenado e arquivado todo o passado e a trajetória existencial 

do espírito.” 

233ª)  “Em momentos difíceis da sua vida procure não dá muita importância para as 

críticas que as pessoas fazem a você, pois muitas delas não estão do seu lado passando ou 

enfrentando esses momentos de extrema dificuldade que a vida te impõe. Mas lembre-se 

que a vida é um circulo, portanto nada é estático. Sendo assim, na vida tudo passa, e o 

segredo para sair vitorioso dessas batalhas é nunca parar de lutar e pensar que sempre 

existem pessoas em situações piores que a sua e que dariam tudo para estarem ao menos 

no seu lugar.” 

234ª)  “Para ser bem sucedido na vida, você não precisar ter títulos e prêmios, basta você 

ser talentoso, determinado e ter humildade de pensamentos.” 

235ª)  “Quando o homem parte ao encontro de Deus para obter a salvação, Deus não olha a 

sua religião, mas sim o seu coração.” 
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236ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre a criação dos espíritos, 

responderei que os espíritos são criados através de luzes que são tiradas de Deus. Quando 

eles são criados as suas luzes não são intensas, mas também não são fracas e suas 

tonalidades não são brancas como a neve, mas também não são escuras como a luz escura 

do universo. Porém, suas intensidades e tonalidades podem mudar de acordo com os feitos 

de cada espírito, ao longo de sua trajetória espiritual: ficando mais clara e mais intensa 

quando o espírito entende a importância do amor e da benevolência, e passa a praticar a 

bondade e caridade, ou ficando menos clara e menos intensa quando o espírito não entende 

a importância do amor e da benevolência, e passa a prática coisa que são erradas aos olhos 

de Deus. Porém essa regra pode ser mudada por Deus em casos especiais que estão fora da 

compreensão humana.” 

237ª)  “Matéria cria matéria, e matéria transforma matéria, e matéria elimina matéria. Esta 

é a Lei mais poderosa do Universo, mas ela não é uma Lei Celeste” 

238ª)  “Se Jesus não tivesse falado: “Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que 

fazem”, Deus teria destruído a Terra com toda a raça humana dentro, quando crucificaram 

e mataram seu filho amado, e mesmo depois desse ato de amor e misericórdia de Jesus 

Cristo com os seres humanos, muitos ainda não o reconhecem e não dão valor a tudo o que 

ele fez por nós, que não passamos de meros animais ignorantes perante a sabedoria 

celeste.” 

239ª)  “Eu sou o que sou. Eu sou aquilo que você vê, e não sou nada mais e nada menos 

daquilo que você pode vê.” 

240ª)  “Sua garra tem que ser maior que seus sonhos, pois será somente assim que 

conseguirá realizá-los.” 

241ª)  “Livrai-me, senhor, do mar das tormentas. Mas deixe-me, senhor, seu amor para que 

eu possa amar seu povo sem as lágrimas dos meus desejos.” 

242ª)  “Pessoas que são consideradas verdadeiros Gênios ou Médiuns podem ter as 

correntes elétricas desenvolvidas no encéfalo alteradas para poderem usar melhor a mente 

e por conseqüência pensarem brilhantemente, ou para poderem desenvolver suas 

atividades mediúnicas. Estes dois casos, necessariamente, não resultarão em patologias 

mentais, que são apuradas através de avaliações das correntes elétricas produzidas no 

encéfalo das pessoas.” 

 

243ª)  “É impressionante como as pessoas idiotas são fracas, e além de fazerem perguntas 

idiotas, elas procuram humilhar as outras pessoas para se sentirem fortes.” 
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244ª)  “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre as religiões, responderei que os 

maiores erros delas são: o desrespeito as diversidades de pensamentos, e a falta de 

princípios éticos e de morais que seus membros têm com as pessoas que não pertencem ou 

não compartilham das suas idéias ou doutrinas, filosóficas ou religiosas.” 

245ª)  “A índole dos seres humanos é proveniente de certas informações que são extraídas 

de seus inconscientes ou subconscientes, sendo estes o código fonte da alma dos seres 

humanos, e é o local onde se encontra armazenado e arquivado todo o passado e a 

trajetória existencial do espírito. Mas essas informações quando extraídas são controladas 

e ponderadas pelo consciente de cada ser humano.” 

246ª)  “Nunca se ache o dono da verdade, pois um dia ela pode cair e te levar junto.” 

247ª)  “O conhecimento humano quando é desenvolvido para fazer o bem, cumpre sua 

missão com a sociedade e com todos os outros seres vivos que dependem das suas ações 

para poderem sobreviver e evoluir.”  
 

248ª)  Para as pessoas que falam que o homossexualismo fere as leis que estão nas 

escrituras sagras e procuram condená-lo por tal razão, eu digo que prestem atenção nesse 

ensinamento bíblico que se segue, pois mesmo sendo um exemplo diferente, o 

ensinamento dele é o mesmo que se deve aplicar ao tema que tratamos: 

 

Dirigiu-se Jesus para o monte das Oliveiras. 

 

Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a 

ensinar. 

 

Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. 

 

Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi 

apanhada em adultério. 

 

Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? 

 

Perguntavam-lhe isso, a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se 

inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra.  

Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o 

primeiro a lhe atirar uma pedra. 
 

Inclinando-se novamente, escrevia na terra. 
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A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram 

retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou 

sozinho, com a mulher diante dele. 

 

Então ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que 

te acusavam? Ninguém te condenou? 

 

Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não 

tornes a pecar. 

Jesus disse ainda: “Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que 

julgardes sereis julgados.” 

249ª)  “Com um pouco de trabalho duro, determinação e pensamentos positivos, você pode 

realizar grandes sonhos.” 

250ª)  “Procure elogiar mais as pessoas, em vez de só mostra os defeitos delas, assim 

conseguirá muito mais amigos do que imagina.” 

251ª)  “O segredo para o sucesso é inovar a cada nova jornada.” 

252ª)  “A evolução espiritual do homem acontece no momento em que ele começa a se 

libertar da luxuria e do seu egoísmo humano.” 

253ª)  “É lamentável ver que a cada nova geração surgem pessoas que vivem no passado, 

vegetam no presente e adormecem no futuro.” 

254ª)  “Muitas das brechas que as leis do Brasil apresentam são geradas propositalmente, 

visando beneficiar os autores dessas leis, caso um dia elas sejam aplicadas a eles.”  

255ª) “Deus rege todas as leis do universo. Mas nenhuma lei do universo rege Deus.” 

256ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que ao lermos nas páginas das Escrituras 

Sagradas, que o Ser Humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, não é para ser 

entendido que esta semelhança seja de ordem física, mas sim de ordem espiritual. Ou seja, 

não foi o corpo material e carnal do Ser Humano que foi criado à imagem e semelhança de 

Deus, mas sim o espírito que habita nesse corpo.” 

 

257ª) “Quando é dito para ouvirmos nosso coração, está sendo dito na verdade para nós 

ouvirmos os desejos, os sentimentos e os pensamentos da alma.” 

258ª) “Minha doce amada, você floresce como as margaridas, adormece como as rosas e 

vive como as tulipas.” 

259ª) “Se até Jesus Cristo foi tentado por Satanás, por que vocês não serão também? Ou 

vocês se acham melhores que o Filho do Homem?”  
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260ª) “Se um dia me perguntarem o que eu acho sobre o julgamento das almas quando elas 

passam para o outro lado da vida, responderei que em casos extremos Deus é o juiz que 

detém o poder máximo da absolvição ou não das almas, Jesus Cristo é o advogado que irá 

defender e interceder perante a Deus por estas almas, e o Diabo será o promotor que 

acurará todas estas almas perante a Deus, mostrando tudo o que elas fizeram de errado ao 

longo de suas trajetórias de vida. Exemplo disso, se encontra nas escrituras sagradas, em 

Judas 9, que diz que o Arcanjo Miguel, que é o próprio Jesus Cristo em aparência e trajes 

militar e que adota o nome de guerra de São Miguel Arcanjo, disputava com o Diabo o 

corpo de Moisés.” 

261ª) “O fanatismo seguido das más interpretações das Escrituras Sagradas é o que 

condena e compromete os órgãos religiosos.”  

262ª) “Esperais, aguardais e verás. É o que Deus tem a dizer para todos aqueles que 

querem ver acontecer as Obras do Céu em suas vidas.” 

263ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que mais vale defender o Reino de Deus do 

que suas religiões.” 

264ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que o Espírito Santo é a designação dada aos 

espíritos que trabalhão para Deus e pertencem ao Reino de Deus. São em algumas religiões 

Anjos e em outras são Espíritos de muita Luz.” 

265ª) “Lembrem-se que pensamentos positivos e com fé podem mover Céu e Terra, então 

jamais desacreditem dos seus potenciais.” 

266ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que a Bíblia foi feita para ensinar, e não para 

julgar. Quem usá-la para julgar com o mesmo rigor será julgado por Deus.”  

267ª) “Aos Monges Budistas, eu digo: se vós buscais a plena iluminação de um Buda sem 

visar sua obtenção para ajudar e esclarecer as outras pessoas, vós não alcançareis essa 

Sabedoria Divina.” 

268ª) “Que seja feita a vontade de Deus, e não a do Espírito, e muito menos a do Homem.” 

269ª) “Nem Ouro e nem Prata, mas sim o que é simples, pois o que é simples é de Deus.” 

270ª) “Quando os olhos de uma criança se encherem de brilho e magia não os apaguem, 

pois deles poderão nascer a grandiosidade de suas vidas.” 

271ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso das criancinhas, responderei que dentro 

destes pequenos se encontram as chaves para os mistérios do Reino dos Céus.”  

272ª) “Não seja covarde e nem insolente, mas sim prudente.” 

273ª) “A infelicidade das pessoas são frutos dos desejos de suas paixões. Se elas vivessem 

do amor e da caridade, não seriam tão infelizes na vida.” 

 

31 



 

274ª) “Não olhais os vossos pecados, mas sim a fé que anima as vossas almas.” 

275ª) “Se um dia me perguntarem quais são as duas coisas que o dinheiro não compra, 

responderei que são os princípios éticos e morais das pessoas de caráter.” 

276ª) “Todo aquele que ao fazer ou proferi algo de complexo, tendo a oportunidade de 

simplifica-lo e não faz, para ensina-lo aos humildes de conhecimento, passa a está atrelado 

a uma vaidade orgulhosa da sua ignorância e pobreza de espírito. Já os que tendo a 

oportunidade de simplificar o que fez ou profere, para poder ensinar os que carecem de 

conhecimento, passa a está atrelado ao amor e a caridade da nobreza dos seus pensamentos 

magníficos ao próximo.” 

277ª) “Devemos investir tudo o que temos naquilo que fazemos de melhor na vida, se isso 

for beneficiar da melhor forma possível nós mesmos e ao próximo.”  

278ª) “Se um dia me perguntarem o que eu acho dos fanáticos religiosos, responderei que 

muitos deles não desejam um relacionamento de amizade mútua entre as pessoas que os 

cercam, mas sim discípulos que os sigam e obedeçam cegamente. Ou seja, eles buscam 

interagir com pessoas que confirmem as suas convicções religiosas aceitando-as 

incondicionalmente. Portanto, muitos desses fanáticos religiosos não usam as suas 

religiões com o objetivo de estabelecerem uma conexão, mas sim de imporem seus pontos 

de vista, e isso nunca foi a intenção de Jesus. Embora a maioria desses fanáticos religiosos 

digam às pessoas que desejam que elas sigam Jesus, na verdade é a eles próprios que eles 

querem que sigam.” 

279ª) “Um dos problemas graves dos Seres Humanos é que a maioria deles quer viver 40% 

do seu tempo de vida diário no passado, 40% no futuro e apenas 20% no presente. Se ao 

invés disso eles vivessem 10% do seu tempo de vida diário no passado, 10% no futuro e 

80% no presente, eles viveriam melhor e evoluiriam mais rápido.” 

280ª) “Meus filhinhos amados, o problema não é as pessoas dizerem que vocês são isso ou 

aquilo, mas sim vocês passarem a acreditar nessas coisas que dizem de vocês.” 

281ª) “Se no fundo dos seus corações sentirem que o rumo da jornada está certo, não se 

detenham. Peguem as suas tropas e avancem sobre o campo de batalha.” 

282ª) “Onde existir o amor puro e verdadeiro não haverá pecado.” 

283ª) “Instinto é uma variação especial da inteligência que é desprovida de raciocínio.” 

284ª) “Dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço, conforme haja variações 

propícias de intensidade de força, de direção de movimento e de disposição das moléculas 

ou de arranjos físicos que constituem a matéria de seus corpos.”  

285ª) “Lembrem-se que nem sempre a razão será o melhor caminho para se tomar uma 

decisão, pois ela poderá estar cega pelo ódio, ganância e egoísmo.” 
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286ª) “O elemento universal ou fluido universal está localizado na posição intermediária 

daquilo que não é matéria com aquilo que é matéria propriamente dita. 

          A matéria propriamente dita não é para ser entendida com sendo aquilo que tem 

extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, ou aquilo que é impenetrável. 

Pois a mesma existe em diferentes estados, o que podemos nos impedir de senti-la em 

alguns casos tido ainda como sendo especiais. Tais casos se enquadram os das radiações 

elétricas e magnéticas, sendo estas duas matérias mais perfeitas, e são oriundas das 

modificações que o elemento universal gera. Esses dois casos são um exemplo daquilo que 

pode ser chamado de matéria propriamente dito. Ressalto aqui ainda que o fluido universal 

é a matéria extremamente perfeita do universo.” 

287ª) “Deus não faz o nosso futuro, mas planeja-o para nós. Porém, através do nosso livre 

arbítrio decidimos se vamos ou não seguir esse planejamento. Feliz é aqueles que 

entendem o planejamento e o segue, e triste é aquele que não o entende e não o segue.” 

288ª) “As religiões são como restaurantes, diversos gostos para poder agradar diversos 

paladares. Para muitos comer em um restaurante diferente do seu é ruim, pois a comida 

deste restaurante muitas vezes não terá o mesmo gosto da comida do seu restaurante e 

muitas vezes ela poderá ser amarga e difícil de engolir. Mas no fundo todos os restaurantes 

servem comida e quem dela comer independente de onde escolheu a comer será saciado se 

realmente estiver com fome.” 

289ª) “Você não precisa ler mais de 10 mil livros sobre algo para ter vasto conhecimento, 

basta ler as essenciais, pois delas sairão tudo aquilo que precisa saber para se informar e 

para criar.” 

290ª) “Chico Xavier foi na Terra a menina dos olhos de Deus, e que toda a família 

Celestial olhavam e admiravam esse lindo diamantinho reluzente dos céus que Deus fez 

brilhar na Terra.” 

291ª) “Muitos seres humanos pensam que os sentimentos não passam de jogos e 

brincadeiras, cheios de regras e normais, pré-estabelecidas ou criadas por eles, e é isso o 

que gera, muitas vezes, o sofrimento da humanidade.” 

292ª) “As perguntas são as chaves para os mistérios da vida.” 

293ª) “As pessoas preferem acreditar mais nas pragas e maldições do que em Deus. É por 

causa disso que perecem.” 

294ª) “A razão do homem não é infalível, pois ela poder ser cega pelo ódio, pela ganância 

e pela cede de glória.” 

295ª) “Espiritualmente, a razão é a consciência da alma.” 

296ª) “Se as pessoas lessem mais as literaturas de boa qualidade de pensamentos, o mundo 

estaria mais humanizado e justo.”  
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297ª) “Quando os seus pensamentos se enganarem e perderem o rumo será somente 

através da busca insaciável pela verdade, sabedoria e inteligência que te recolocará no 

caminho certo.” 

298ª) “Cada momento difícil e situações adversas que a vida nos apresenta são 

oportunidades para nós refletimos, esclarecemos e evoluímos ao longo dessa maravilhosa 

máquina chamada Tempo.” 

299ª) “Jamais confundam avanço intelectual com avanço moral, pois um não é sinônimo 

da outro. Prova disso é que encontramos pessoas extremamente inteligentes, mas que 

possui uma pobreza moral imensurável aos olhos da humanidade.” 

300ª) “Se um dia me perguntarem o que eu acho das pessoas que se ocupam em 

desenvolverem uma Máquina do Tempo, responderei da seguinte forma: as pessoas que se 

dedicavam a Alquimia desenvolviam fórmulas ridículas, mas no final elas acabaram 

encaminhando a descoberta dos corpos simples e a lei das afinidades. Essas mesmas ideias 

podem se aplicadas as pessoas que se dedicam a criação de uma suposta Máquina do 

Tempo.” 

301ª) “Os centros de ensino são como as ferramentas dos artesãos e os seus alunos são 

como os obreiros, independente da qualidade das ferramentas que o artesão tem em mãos, 

se ele for um bom  artista, sairá pelas mãos dele verdadeiras obras-primas, mesmo que isso 

leve tempo, trabalho e sacrifício, em razão dá má qualidade de suas ferramentas.” 

302ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre as políticas de Segurança Pública e 

Educacionais do Brasil, responderei que em nada adianta em investir maciçamente em 

Segurança Público e deixar o Sistema Educacional do país precário como está. Vale 

lembrar que o sistema educacional de um país e a base e o cargo chefe de todas as 

diretrizes e sub-diretrizes de uma nação. Se os dirigentes desse país estivessem 

compromissados realmente com a educação dessa nação, veriam que é mais barato e mais 

benefícioso comprar um Giz para ensinar as suas crianças do que comprar uma Munição 

para tirar as suas vidas em um futuro que não tarda a chegar.” 

303ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso dos Seres Humanos que perdem o 

desequilíbrio mental e provem verdadeiros massacres, responderei que não são os 

Monstros que criam a si mesmos, mas sim é a sociedade que os criam.”  

304ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso do futuro do nosso Meio Ambiente, 

responderei que tenho muita pena dele por está nas mãos de poderes Constituintes que 

vendem até a mãe por dinheiro.” 

305ª) “Cuidado, meus amados, com os entendimentos que vocês fazem da Bíblia, pois 

interpretá-la ao pé da letra é desrespeito e falta de prudência. Eu vos digo que até os 

números que são os números, se devidamente torturados, apresentam o valor que 

quisermos, imagina então as escrituras da Bíblia que estão em parábolas.” 

306ª) “O oposto da morte é o desejo, porém o desejo quando excessivo tende à morte.” 
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307ª) “O maior problema das Forças Policiais é a falta de entendimento da função que elas 

desempenham junto à sociedade, que seria a de cumprir a lei, e não a de julgar e condenar 

as pessoas.  Essa falta de entendimento é o que compromete, na maioria dos casos, o papel 

das instituições de segurança pública junto à sociedade.” 

308ª) “Em verdade vos digo que a verdadeira felicidade se consiste em está em perfeita 

harmonia com Deus, com o seu habitar e com os seres que o rodeia. O que temos em vida 

é uma falsa felicidade, que é embasada em desejos, eloquências e prazeres. É por esta 

razão que dizemos que a felicidade não é desse mundo.” 

309ª) “Por mais miserável que seja a vida de uma pessoa, se ela tiver fé, coragem e 

persistência, jamais será negado o direito de vitória a ela.” 

310ª) “O saber da vida está na imensidão da pureza da alma de cada ser humano.” 

311ª) “Jamais deixe de desacreditar em si mesmo, pois será a fé que você tem em si 

mesmo que fará a diferença nos momentos mais difíceis da sua vida.” 

312ª) “Um homem que se acha grande e soberano não passa de uma criança tola e 

ignorante que não aceitou ser tocada pelas bases e alicerces do mundo das incertezas em 

que vivemos. Isso o torna uma pessoa preguiçosa e incapaz de pensar de forma sábia, 

inteligente e prudente frente aos olhos do mundo das certezas e das plenitudes eternas e 

imutáveis aos olhos dos homens.” 

313ª) “Faça com que seu dia seja sempre um novo dia, assim você conseguirá fazer coisas 

grandiosas, seja para você ou para a humanidade.” 

314ª) “O que adianta falar de Deus, mas andar com Satanás!”  

315ª) “Os seres humanos são como imãs, e assim como os imãs, os seres humanos têm 

dois polos, um positivo e um negativo. Através dos seus pensamentos positivos e 

negativos, os seres humanos potencializam cada um desses polos. Dessa maneira, os seres 

humanos atraem para si as CARGAS SUPERIORES ou INFERIORES. Se resolverem 

potencializar o polo negativo atrairão CARGAS INFERIORES, mas se resolverem 

potencializar o polo positivo atrairão CARGAS SUPERIORES.” 

316ª) “O comodismo e a sistemática são dois elementos fatais aos campos da observação, 

dedução e criação do ser humano.” 

317ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que Deus não escolhe seus filhos através das 

religiões, mas sim através do seu Caráter, da sua Fé e da pureza do seu Coração.” 

318ª) “As melhores aventuras, sensações e emoções só a natureza pode nos oferecer.” 

319ª) “Mas do que tecnologias e computadores, essa juventude precisa, antes, é de bons 

livros para aprenderem a pensar e escreverem a sua própria história.” 

320ª) “Um homem bem instruído e em comunhão com Deus dificilmente cairá nas mãos 

de Satanás e seu Bando.” 
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321ª) “Se um dia me perguntarem por qual maneira um espírito de trevas cessa sua 

influência sobre uma pessoa e a liberta de suas atrocidades, responderei que é pela cruz, 

que representa todo o amor e a misericórdia de Cristo, ou pela espada flamejante de 

Miguel, que representa toda a força, o poder e a glória de Deus.” 

322ª) “Se até os bichos admiram a natureza, mesmo sendo seres irracionais, porque então o 

homem sendo racional não a admira e a destrói?” 

323ª) “Sobre a glória de Deus o Céu penetrará o conhecimento celestial no seio da 

humanidade, e não menos por fé que por ciência e filosofia.” 

324ª) “Fé, ciência e filosofia são os três pilares que sustentam o conhecimento humano, e 

através deles tudo se cria, se transforma e desaparece.” 

325ª) “O pensamento analítico guarda uma verdade de certa dimensão cronológica 

espacial, e de constância temporal, ou não, e que é oriunda da razão que o homem tem 

sobre o universo. Já o pensamento intuitivo guarda a verdade que a alma de cada ser 

humana possui do universo celestial. Para o pensamento analítico guarda uma verdade 

mais estável e menos volátil é necessário um exercício mais humano e claro da razão.” 

326ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso sobre Apocalipse, responderei da 

seguinte forma: 

 Quando Deus criou a humanidade deu a ela um termômetro cheio de amor, 

caridade, benevolência e valores e princípios éticos e morais. A cada dia que se passa da 

humanidade esses valores, princípios e sentimentos vão se perdendo, em razão do 

endurecimento do coração das pessoas, provocado pelas más formações humanistas, 

geradas pela diversidade de pensamentos obsessivos e desmedidos, vindo de mentes 

medíocres e perigosas. 

  Isso faz com que o nível do termômetro caia. Mas Deus em sua infinita bondade 

manda de tempos em tempos anjos para anunciar e demonstrar aos homens que os 

sentimentos e os valores e princípios depositados no seio da humanidade não morreram e 

ainda existem, se nós os procurarmos.  

 Isso faz com que o nível do termômetro volte a subir. Mas infelizmente o nível do 

termômetro mais decai do que cresce. 

 Quando todo o amor, caridade, benevolência e valores e princípios éticos e morais 

se acabarem, o termômetro da humanidade será destruindo junto com ela, haverá muito 

choro e ranger de dentes nesse dia, e Deus fará ressurgir no Monte Ólimpos do Reino 

Celestial os seus escolhidos e ungidos.” 

327ª) “Falsos mestres podem produzir falsos conhecimentos por meio da manipulação da 

realidade e da razão. Eles ao ensinarem o povo poderão adquirir grandes seguidores, mas 

no fundo não passarão de pobres criaturas enganadas. Por está razão nunca se esqueçam 

que o conhecimento verdadeiro e inabalável é somente aquele que pode encarar a razão 

face a face, em todas as épocas da humanidade.” 

 

36 



 

328ª) “Vocês sabem porque as maiores mentes que o mundo já viu, como Sócrates, 

Galileu, Aristóteles, Newton, não se julgavam inteligentes? Porque se fizessem isso, 

passariam a ser tomados por uma certeza que não existe em vida, e cedo ou tarde 

passariam a ser tomados pelos sentimentos de glória, arrogância e egoísmo, e por 

consequência se tornariam pessoas medíocres e presunçosas. Se isso ocorresse, jamais eles 

seriam de fato grandes mentes. As verdadeiras grandes mentes não se julgam seres 

inteligentes, pelo contrário, se julgam burros, e é isso que os mantêm ativos na busca do 

conhecimento vivo e genuíno de purezas, vindo das mais altas plenitudes celestiais.” 

329ª) “Muitos dos rituais  e exercícios do Budismo ajudam as pessoas a terem disciplina, e 

disciplina é uma coisa fundamental na vida de todo o ser humano.” 

330ª) “A maior arma e escudo que uma pessoa pode ter para lidar com os problemas que a 

vida nos impõe é uma mente disciplinada e uma fé inabalável.” 

331ª) “Engana-se quem pensa que iluminação se compra ou se acha em algum lugar. A 

iluminação só vem para as pessoas que desejam ardentemente e do fundo de suas almas 

ajudar a humanidade a se desenvolver nas suas mais amplas áreas do saber e do pensar, e 

do amor e da caridade.” 

332ª) “Meus filhos amados se querem ver o Deus Vivo agir em suas vidas, o coloquem em 

primeiro lugar e aprendam uma das maiores lições do Senhor, que é: “Uma ordem, uma 

promessa, a obediência e a bênção.” 

333ª) “Meus queridos amados, aquilo que Deus olha nas pessoas são os seus pensamentos 

e as suas ações, ao pedirem ou agradecerem alguma coisa a ele, e não as quantidades e os 

meios físicos ou espirituais aos quais se utilizaram para fazer tais atos a Deus.” 

334ª) “A ciência, a religião e a filosofia partem sempre de primícias de fé para poderem 

criar, desenvolver e explicar a natureza, o habitar, o ser e a vida.” 

335ª) “Sábio é aquele que escolhe pelo conteúdo estonteante, e tonto é aquele que escolhe 

pela beleza exuberante. Ora, afinal, nossa beleza física um dia se vai, mas o conteúdo, que 

é a beleza da alma, permanece e ficará conosco a vida toda.” 

336ª) “Meus queridos amados , a Bíblia Sagrada é uma das partes modificada do livro do 

caminho, da verdade e da vida.” 

337ª) “Nas inconstâncias e incertezas do amor, encontrei somente em teus braços as 

certezas dos meus pensamentos e o refúgio de minha alma.”  

338ª) Vencer na vida é poder olhar para trás e dizer: “Eu cumpri com a minha missão e os 

deveres que me foram dados e impostos.” 

339ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que matéria é matéria e espírito é espírito. A 

purificação do espírito só se dá pelo espírito, e não pela matéria.” 
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340ª) “O que precede a iluminação é o conhecimento. Se uma pessoa deseja ser iluminada, 

ela tem que antes obter o conhecimento e, o conhecimento só é conseguido a partir de bons 

livros.” 

341ª) “Quanto maior a pureza e a depuração de um espírito encarnado, maior é o campo 

magnético que ele emite. Isso poderá resultar em alterações das correntes elétricas 

desenvolvidas no seu encéfalo. Porém este caso não resultará, necessariamente, em 

patologias mentais, que são apuradas através de avaliações das correntes elétricas 

produzidas no seu encéfalo.” 

342ª) “O que a humanidade precisa para evoluir moralmente e espiritualmente é de nutrir a 

alma com bons livros e amor fraterno.” 

343ª) “Aqui vos digo que se um casal achar que é a conjunção carnal que constitui a base 

de um relacionamento e é ela que os mantém juntos, essa relação conservar-se-á 

circunscrita e cairá. Pois o que constitui a base de um relacionamento forte, duradouro e 

louvável por toda a eternidade são o carinho e a confiança, e a dedicação e o entendimento 

mútuos entre ambos os Seres da Criação.” 

344ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que se um homem nascer de novo nas 

verdades de Deus e nelas permanecer, ele não há de temer mal algum, seja no mundo dos 

vivos ou dos espíritos.” 

345ª) “Os seres humanos que vivem nos prazeres sexuais guardam traços grosseiros e 

animalescos em suas almas. Esses traços grosseiros e animalescos começam a sumir à 

medida que  os espíritos começam a se depurar através do amor, da caridade e da 

benevolência vindas do Criador Celestial.” 

346ª) “Se um dia me perguntarem se Jesus Cristo foi mesmo casado com Maria Madalena 

e com ela teve uma filha, responderei que Seres Espirituais de grande envergadura têm 

intrínseco e explícito grande amor fraterno, puro e verdadeiro. Quando esses Seres 

Espirituais demonstram esse amor a um homem, outros seres humanos que os olham dirão, 

por falta de esclarecimento Divino, que esses têm tendências homossexuais, e se por outro 

lado esses Seres Espirituais demonstrarem esse amor a uma mulher, dirão por sua vez, que 

os mesmos são um casal e que existe um romance entre eles. Além disso, Seres Espirituais 

de tamanha envergadura, como Jesus Cristo, não constrói matrimônio e família com 

relações sexuais, mas sim através do carinho e da confiança, e da dedicação e do 

entendimento mútuos entre ambos os Seres da Criação.” 

 

347ª) “O Big Bang não é a origem do Universo, ele é apenas um fato isolado que 

aconteceu a milhares de anos em um pequeno ponto do Universo Propriamente Dito. O 

Universo Propriamente Dito não tem origem e nem fim. Por esta razão, é impossível o ser 

humano o modelar com seus inúmeros recursos científicos e tecnológicos. Mas o que é 

possível ao ser humano é modelar e descobrir aquilo que acontece em fatos isolados de um 

ponto da imensidão do deste Universo. O Universo Propriamente Dito é Deus e tudo está 

dentro dele. ” 
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348ª) “Existe uma afirmação que diz que algo só pode ser cientifico se puder ser 

reproduzido inúmeras vezes em laboratório, mas infelizmente essa é uma afirmação falsa, 

pois, afinal quem é que consegue acelerar a massa até velocidade da luz ao quadrado, e 

ainda dentro de um laboratório? Por está razão nunca se esqueçam de que a ciência é uma 

forma de conhecimento, e não existe conhecimento que não parta antes de primícias de fé 

para depois se consolidar nos processos filosóficos, religiosos e científicos.” 

349ª) “A interação entre a alma e o cérebro humano é a mesma de um piloto e um carro 

que se desenvolve e interage com ele. À medida que o piloto vai se desenvolvendo e 

ganhando experiência, seu carro começa a se adaptar a ele e a se desenvolver. Mas se o 

piloto estacionar seu aprimoramento, seu carro também estacionará e por consequência 

começará a travar suas engrenagens. Se o piloto não cuidar bem do seu carro, ele começa a 

se deteriorar, e se o carro  sofrer avarias, o piloto também poderá sofrer. No final, pilotos 

potentes e prudentes possuirão máquinas potentes e calibradas. Já os pilotos medianos irão 

possuir máquinas frágeis e descompassadas. E lembrem-se que é não é a máquina que dita 

o seu próprio ritmo, mas sim o piloto ao acelerar e parar, e ao se desenvolver ou 

estacionar.” 

350ª) “Caros amados que acreditam na ressurreição da carde como está descrita na Bíblica 

Sagrada, gostaria de fazer a vós a seguinte pergunta: Para que haja a ressurreição da carde, 

como descrito na Bíblia, é preciso que exista ao menos os restos mortais dos que irão 

ressurgir. Portanto, como irão ressurgir os que optaram por serem cremados ou os que 

tiveram os ossos cremados pelos cemitérios, por ter se passado longos tempos e ninguém 

ter contestado essas ossadas?  

Meus queridos amados , eu digo a vos aquele que interpretar a bíblia ao pé da letra poderá 

desrespeitar a palavra sagrada e cometer antagonismos e dogmatismos imensuráveis.” 

351ª) “São das diferenças que nascem as igualdades do amanhã.” 

352ª)  “O povo de Deus se prende e se esconde atrás de nomes e tradições do passado, em 

vez de procurar guardar as palavras de Deus na sua essência.”   

353ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso das pessoas que dizem que não leem a 

Bíblia por acharem ela um livro muito complicado de ser entendido, responderei: Para que 

Deus deu Cérebro para essas pessoas?” 

354ª) “A ciência nunca será capaz de realizar um transplante bem-sucedido  de cérebro, 

pois o cérebro, tanto dos animais quanto dos seres humanos, possuem vida espiritual e 

orgânica ao mesmo tempo, diferente dos outros órgãos do corpo. Quando acontece a morte 

orgânica do cérebro os laços que prendem a alma ao corpo se rompem e, uma vez 

rompidos, não existem meios físicos que os religuem a alma de volta. Em razão disso, 

qualquer tentativa de transplante cerebral seria frustrada, pois conseguiria apenas  

restabelecer a vida orgânica do cérebro.”  

356ª) “Nem todo argumento lógico possui apenas proposições verdadeiras, e nem toda 

falácia possui apenas proposições falsas. Quem escolhe ficar com o falso, só porque é 

lógico, não passa de um louco.” 
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357ª)  “O Grande desprendimento de energia psíquica por parte do cérebro de um Médium 

pode acarretar em estresse e dores de cabeça forte.” 

358ª)  “Chega dá medo das interpretações da bíblia feitas por fanáticos e ignorastes. Ora, 

acha que Eva e suas descendentes deram à luz a humanidade toda é um completo absurdo, 

pois é contra a lei de Deus criar ser pensante só com a finalidade de procriar. E digo mais, 

a habitação do Homem sobre a Terra ocorreu da mesma forma que a dos animais, sendo 

que Adão e Eva é apenas um fato isolado da história do habitar da humanidade, assim 

como a Arca de Noé também é um fato isolado da história do habitar da humanidade. 

Além disso, todos os fatos que aconteceram na Bíblia podem ou não ter acontecidos como 

se lê fielmente nas Escrituras Sagradas. Portanto, pode ser ou não parábolas, e precisando 

ou não de interpretações aguçadas. Porém o que importa para Deus não é se os fatos 

ocorreram como descritos ou não, mas sim a absorção do ensinamento que cada um desses 

fatos bíblicos queria passar ao povo de Deus. Eu vos digo ainda, que aqueles que se 

prendem ao detalhismo dos fatos, e não aos ensinamentos deles, se encontram na periferia 

da fé, e não na Sabedoria do Criador.” 

359ª) “Eu em verdade vos digo que o amor de Deus não é igual ao amor-dos-homens, e 

que o tempo de Deus não é igual ao tempo dos Homens, e que os números de Deus não são 

iguais aos números dos Homens.” 

360ª)  “A sabedoria da vida está em como lidamos com as dificuldades que a vida nos 

impõe. Tenham uma mente disciplinada e destemida, e siga o seu coração.” 

361ª) “As religiões são instrumentos pelos quais pode ou não levar o homem a Deus.” 

362ª) “No dia que o homem se cercar de bons livros, o mundo se tornará um lugar amável 

de se viver.” 

363ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que a diferença dos ensinamentos Cristãos e 

Budistas são apenas grafias de palavras. Se as grafias forem interpretadas a luz do Espírito 

Santo, tudo vira um só caminho e uma só verdade, em essência Divina.” 

364ª) “Se assim houver divergências entre as leis de um país, ou suas partes, deverão os 

juristas prezar pelo bom senso e promover o que é melhor para realidade da sociedade do 

país.” 

365ª) “Deus manda todos no seu devido lugar, e cabe a nós velar por todos para que não 

fiquem em situação de penumbra e promovermos o que der para o bem-estar de todos.” 

366ª) “Podemos desenvolver nossos pensamentos ao infinito, mas se obteremos as 

respostas da vida nunca saberemos.” 

367ª) “Se um dia me perguntarem o que eu acho das acusações de que Allan Kardec e 

Chico Xavier eram plagiadores, responderei que o conhecimento verdadeiro nunca se 

perde e ninguém tem o monopólio dele. Por está razão, para ele ser verdadeiro, sua 

essência tem que surgir mais de uma vez e por mãos diferentes, em diferentes partes do  

Globo Terrestre. Exemplo disso são os ensinamentos de Buda e de Jesus Cristo, que se 

colocados à interpretação do Espírito Santo, os dois têm a mesma essência divina.” 
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368ª) “Parábola é toda a fala ou escrita metafórica, alegórica ou comparativa.” 

369ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que o Espírito Santo pode interpretar e 

explicar uma parábola de diferentes maneiras, pois a essência divina dela é mantida.” 

 
370ª) “Lembre-se que a vida nunca foi e nunca será um conto de fadas. A vida dificilmente 

virá te passar a mão na cabeça e te chamar de minha criança. Por esta razão, quando a vida 

vim ter contido esteja preparado para não cair, mas se cair, se levante mais rápido que as 

lágrimas que cairão dos teus olhos. 

Procure nunca reclamar da vida, pois existem pessoas que estão em situações piores que a 

sua e que queriam ao menos estar no seu lugar. Procure ainda, ser mais autor do que 

telespectador da sua vida. Para isso, você deve ter a vontade ajudar e fazer a diferença no 

mundo em que vive, trabalhando em equipe e sendo mais solidários.  

Lembre-se que a energia que irá te motivar será a reflexão do passado, a luta do presente e 

a esperança no futuro.” 

371ª) “Se um dia me perguntarem se o Espiritismo é uma Religião ou uma Filosofia de 

Vida, responderei que sobre a luz do Espírito Santo essas duas definições se tornam uma 

só. O problema gerado por essa indagação de que o Espiritismo é uma Religião ou uma 

Filosofia de Vida foi criado pelo descuido dos homens ao saírem definindo e dando 

conceito a tudo com base em sentimentos de medo, duvida e amor.” 

372ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que a essência divida das palavras 

ressurreição e reencarnação é o reaparecimento da alma em um corpo, mantendo ou não os 

traços físicos e psicológicos.” 

373ª) “O Conhecimento da humanidade é como uma Catedral de três torres inacabadas. 

Cada uma dessas torres representa as três formas de conhecimento da humanidade, que 

são: a filosofia, a religião e a ciência. Os construtores dessas torres muitas vezes são 

invejosos e monopolistas. Por esta razão, cada um procura cuidar somente da construção 

da sua torre e desmerecem as outras. Com o decorrer do tempo cada uma atinge certo 

tamanho e certa firmeza estrutural. Mas em tempos e tempos são colocados aprova a 

firmeza estrutural de cada torre. As que não estiverem firmes, os seus trabalhadores 

quebram até a parte que não comprometa a continuidade da torre. Isso faz com que ora 

uma esteja mais alta que a outra, ora uma esteja mais baixa que a outra e ora ambas 

estejam no mesmo patamar. Porém chegará um tempo em que ambas começarão o 

processo de união e posteriormente o processo de fusão, virando assim uma só torre. Mas, 

infelizmente, os operários jamais serão capazes de terminar o processo de construção e 

firmeza estrutural da torre da Catedral.” 

374ª) “Não mostre as lágrimas que entristecem a beleza da tua alma, mas sim mostre o 

sorriso que a irradia e a faz resplandecer.” 

375ª) “Todos os livros de ordem divina devem ser lidos com base no seu contexto 

histórico, e deve-se extrair deles as essências dos ensinamentos divino e aplicá-las a 

realidade social, cultural, científica e moral da humanidade.”  
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376ª)  “Alguns Espíritos possuem, em razão do grau de evolução que se encontram, a 

capacidade de se deslocarem de um Ponto a outro no Espaço, independente da distância 

que os separam, em questão de Segundos por meio de Teletransporte, que é favorecido 

pelo pleno domínio, que alguns destes corpos possuem, do Fluido Universal e das 

variações da Energia Eletromagnética.” 

377ª)  “O preconceito é fruto premeditado dos pensamentos distorcidos que fazemos de 

algo que não conhecemos a fundo.” 

378ª)  “Aquele que estiver na presença de Deus e se guarda nas certezas do Senhor estará 

em paz e descansará em seu Santuário Celestial.” 

379ª)  “Meus queridos amados , eu digo a vós que sobre Chico Xavier estava o Amor do 

Cristo Personificado. Muitos o viram e ouviram, mas não entenderam e não acreditaram. 

Foi para esta geração que o Senhor colocou um de seus Cordeiros.” 

380ª) “As Leis da natureza são iguais em existência, em todo o universo, sofrendo 

variações apenas na forma de atuarem e de agirem em cada planeta.” 

381ª) “A velocidade da luz sofre variações que podem ser mínimas a drásticas, para mais 

ou para menos da velocidade máxima da luz, que é de aproximadamente 299.792.458 

metros por segundo no vácuo. Este fato ocorre em razão da influência do meio onde ela se 

propaga, e em razão da variação dos tipos de luzes que existem no Universo.” 

382ª) “As massas dos corpos dos Espíritos podem ser medidas em escalas da energia 

infinitamente pequenas.” 

383ª) “Ondas eletromagnéticas de alta intensidade poderiam atrapalhar ou dificultar as 

manifestações dos espíritos na dimensão dos vivos.” 

384ª) “Todas as Leis da Natureza pertencem, dependem e são regidas pela dimensão 

divina. Por esta razão, é impossibilitado ainda ao homem conhecer todas as Leis da 

Natureza existente no Universo e suas variações de aplicação.” 

385ª) “Ser Médium implica em andar o máximo possível na linha. Cada passo que o 

médium distância da linha aumenta a sua vulnerabilidade a cólera espiritual. Eu sou o que 

observa, deduz e cria com a graça e espiração divina. Eu sou o de Ciências Aplicadas e, 

não, o Médium.” 

386ª) “A fama só é louvável quando uma pessoa se utiliza dela para promover ações 

sociais em beneficio de todos. Ao contrário disso, ela não passa de uma mera luxúria que 

pode custa bastante caro para quem a possui.” 

387ª) “Perguntar a formação de uma pessoa, com o intuito de medi-la, não passa de fruto 

improdutivo gerado por sentimentos avassaladores de homens mal-amados.”   
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388ª) “O maior segredo para evitar as compras compulsivas é parar e dizer: Eu realmente 

preciso disso?” 

389ª) “Bendito é o homem que tem a palavra de perdão e ensinamento, e não a de 

acusação e tirania.” 

390ª) “A beleza da vida está na simplicidade do coração.” 

391ª) “Mas vale um homem simples e humilde de conhecimento que prega a paz e o 

evangelho, e promove atos de bondade e caridade com todos, sem interesses, do que mil 

teólogos-doutores da lei que promovem o ensinamento divino com dominação e interesses, 

e promovem a desunião dos povos, e se exibem e se esbanjam com seus títulos e luxúrias.” 

392ª)  “É mais preferível causar impactos ambientais de forma descentralizada, do que 

causa-los todos juntos de forma centralizada. Ora, se forem causados de forma 

centralizada, poderiam devastar a área de impacto, já se forem produzidos de forma 

descentralizada, os impactos ambientais seriam moderados e controlados em cada região 

que sofressem os impactos. No entanto, a decisão final, que dirá se eles serão produzidos 

de forma centralizada ou descentraliza dependerá das causas sociais envolvidas.” 

393ª) “Se um dia me perguntarem o que eu penso da fé, responderei que nunca fui homem 

de apoiar uma fé cega, pois ela acaba cedo ou tarde se tornando uma fé religiosa 

embriagada em poder e tirania. As pessoas que compartilham desse tipo de fé não veem 

mais nada além de suas opiniões; são pessoas sem conhecimentos, sem experiências e sem 

a calma da convicção pela vivência; são pessoas que geram agressões e guerras em nome 

da própria certeza contra a certeza do outro, mostrando assim o quanto desconhecemos as 

Leis da Vida, aquelas vindas do Criador.  

Para mim a fé não é devaneio místico, ao contrário é uma certeza e toda certeza requer 

consciência. A certeza de que Deus pode fazer o melhor por nós não está somente na 

experiência, mas no sentimento de nossa finitude. Sendo assim, a verdadeira fé é a racional 

e é a que leva a Deus. Isso pode ser confirmado ao refletimos sob as escrituras sagradas de 

Romanos I, que diz que sabemos que há um só Deus soberano por inferência lógica a partir 

da criação.    

Para mim a fé tem que ser um conhecimento racional, portanto para se ter fé é necessário 

pensar, analisar e raciocinar. Ter fé é saber nossa pequenez, nossa dependência de Deus e 

sua grandiosidade. Essa consciência não pode vir de um saber não pensado, pois para tal é 

necessário o exercício mais humano e claro da razão.” 

394ª) “A visão de um líder religioso tem que ser de trezentos e sessenta graus, com um 

raio de mil palmos. Ou seja, ele deve manter a mente aberta sempre, em todas as direções, 

seja no presente, no passado ou no futuro.” 
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395ª) “O caminho que leva o homem a Deus é o trabalho com desprendimento, abnegação, 

renúncia e disciplina; a caridade livre de preconceitos e interesses; e os bons livros de 

saber e vida.” 

396ª) “A culpa da violência contra a mulher é da sociedade machista em que vivemos e da 

falta de leis mais severas para esses tipos de crime. Mas não podemos deixar de citar os 

comportamentos inadequados de ambos os sexos que incitam essa prática de crime. Essas 

condutas inadequadas são frutos da ausência de uma boa formação familiar, educacional e 

social.” 

397ª) “Existe sobre a Terra uma música que se aproxima um milésimo da música celestial, 

ela é a Ode to Joy de Ludwig Van Beethoven.” 

398ª) “Se uma pessoal quer ser realmente bonita, ela tem que fazer a sua alma se tornar 

bonita.” 

399ª) “Não perca seu tempo pensando se você vai para o céu ou para o Inferno. Se 

preocupe em fazer o máximo de coisas boas possíveis.” 

400ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que o Evangelho não é religião, pois religião 

é regra e o Evangelho não é regra. O Evangelho é ensinamento divino de sabedoria e vida, 

enquanto religião é ritual, dogmatismo, simbolismo, tradição e sistemática.” 

401ª) “Toda vez que o Leão Ruge, o que fala pelo Senhor profetiza para as nações os 

ensinamentos do Altíssimo.” 

402ª) “Se um dia um Doutor da Lei vier até ti e questionar os seus ensinamentos e querer 

prevalecer sobre ti por meu dos títulos que servem para exaltá-lo, pergunte então a ele se 

existe teologia maior que a Bíblia, e depois o pergunte se existe teólogo maior que Jesus, 

os seus Apóstolos e os Profetas, que eram todos humildes e sem títulos. Porém, se for um 

arrogante intelectual que vier até ti e questionar suas ideias e pensamentos e querer 

prevalecer sobre ti por meu dos títulos que servem para exaltá-lo, pergunte então a ele se 

existem seres pensantes maiores que os filósofos e os matemáticos antigos, que nem títulos 

de formação intelectual possuíam. Ora, os títulos não são nada mais do que meros 

instrumentos auxiliares dos deveres de um homem. Por esta razão, não são eles que 

decidem a grandeza de um homem e nem a altura dos seus pensamentos.” 

403ª) “O mundo de Deus é lógico, já o mundo dos homens é fantasia. Esta é a frase dita 

pelo os esclarecidos nimbados de luz divina. Já os que permanecem estacionados nas 

correntes filosóficas da ignorância e da impedância dizem: o mundo dos homens é lógico, 

já o mundo de Deus é fantasia.” 

404ª) “Tenha uma língua tão afiada como uma adaga, mas tenha um coração tão suave 

como o Tofu. Ora, homens, a língua é para ensinar, e não para ferir.” 

 

405ª) “Não procure a tua glória, mas sim busque a glória daquele que o enviou e a quem tu 

serves.” 

 
 

44 



 

406ª) “O problema do ser humano é pensar que se ele fizer coisas pequenas não vai mudar 

nada em sua vida.” 

407ª) “Patriotismo é o sentimento de amor e devoção à pátria, a sua cultura e sua beleza 

natural. 

O patriotismo é o espírito de solidariedade entre pessoas que tenham interesses comuns, 

constituindo um Estado, e que, ao viver sob mesmas leis, as respeitem com ânimo maior 

que o ânimo que empregam na defesa de interesses, ambições e avarezas particulares. 

O patriotismo é ainda um sentimento que, ao lado das leis, sustenta a Democracia de uma 

nação.” 

408ª) “A boca que ensina é melhor do que a boca que destrói.” 

409ª) “Estudar teologia e continuar a interpretar a bíblia ao pé da letra é insanidade. 

Estudar ciência e dizer que a mesma é a única forma de conhecimento certo é insanidade. 

Estudar filosofia e tentar explicar o mundo apenas com ela é insanidade. 

Estudar as três áreas do saber e promover guerras entre si é descontrole mental gerado por 

egos indomáveis, que são oriundos da periferia do saber e vida. 

Estudar teologia, filosofia e ciência e tentar resolver os problemas do mundo e contribuir 

para o bem da Humanidade é estar em perfeita saúde mental.” 

410ª) “Dizer que Deus existe ou que Deus não existe não vai resolver os problemas da 

vida. Mas procurar compreender o mundo e o nosso lugar como agentes de conhecimento 

é ter ampla visão da vida e das soluções dos seus problemas.” 

411ª) “Em vez das pessoas ficarem gastando tempo para se definirem com sendo de algum 

grupo de doutrina religiosa, filosófica e científica, elas poderiam estar ajudando as outras 

pessoas, promovendo assim a caridade e o amor entre ambos os seres da criação.” 

412ª) “O criacionismo e o evolucionismo trabalharam juntos para o surgimento e 

povoamento do Universo. Ora isolados, ora em conjuntos, não deixando assim dúvidas 

quanto a hipótese de evidências de aspectos de cada um ou de ambos em determinadas 

regiões do Universo e da Terra.” 

413ª) “A ciência evoluirá a tal ponto que chegará um momento em que ela conseguirá criar 

vida orgânica. Mas nunca ela conseguirá criar vida orgânica-espiritual.”  

414ª) “Os problemas do homem com Deus são os conceitos e as noções humanas que ele 

faz do Altíssimo. Ora, por mais que eu explique o sabor de uma maça para uma pessoa que 

nunca a provou, eu jamais serei capaz de fazer ela entender a verdadeira noção e conceito 

desse sabor, a menos que eu a faça provar a maça.” 

415ª) “Não só as evidências levam ao conhecimento, mas também as percepções delas e da 

vida.” 
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416ª) “Provas científicas não são provas absolutas. Por tanto, generalizar a complexidade 

do todo por meio de provas científicas é incumbir erros.” 

417ª) “Do Fluido Universal nasce toda a matéria do Universo, seja esta mensurável a 

humanidade ou não. Desse Fluido saem as variações subliminares da matéria, como o 

magnetismo e a luz. Mas para que isso aconteça, precisa atuar sobre o Fluido Universal 

leis físicas estranhas e desconhecidas à humanidade. Essas mesmas leis são as que 

mensuram o Fluido Universal e o torna a velocidade limite do universo. Porém não existe 

limite máximo de frequência e velocidade propriamente dito para o Fluido Universal.” 

418ª) “Se Deus não existisse, as leis da natureza e do Universo não existiriam também, e 

muito menos existiria o Universo. Quem dá estabilidade para essas leis e garante a 

harmonia de toda a conjuntura do sistema físico e metafísico é Deus. Isso é o que 

possibilita o Universo de ser organizado, mesmo que não pareça ser.” 

419ª) “É presunção demais de egos indomáveis acharem que força, matéria e energia são 

capazes de explicar o Universo inteiro. Esses três fatores não são capazes de explicar nem 

se quer um terço do Universo propriamente dito. Prova disso é que não se explica 

inteligência consciente por meio de força, matéria e energia. Pois se explicasse, uma 

máquina pensaria e teria sentimentos autonomamente. Ora, afinal de contas, o que 

sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano.” 

420ª) “Fé é tudo aquilo que você acredita sem você mesmo vê ou sem você mesmo testar 

ou comprovar. Por esta razão, ciência, filosofia e religião dependem de conhecimentos por 

fé ou de primícias de fé para existirem, se desenvolverem e explicarem o mundo e o nosso 

papel nele como agentes de conhecimento.” 

421ª) “Não só a fé é cega, mas também a razão. A razão se torna cega quando a mente do 

homem é tomada por sentimentos de ódio, preconceito, glória, egocentrismo e fanatismo. 

Isso faz com que a razão veja só aquilo que ela deseja vê e por consequência ela produzirá 

uma lógica falsa.” 

422ª) “Não existe só o fanatismo religioso. Existe também o fanatismo científico, que diz 

que tudo se explica por força, matéria e energia. Isso é fazer uso redutivo da razão, e por 

consequência haverá a produção de conhecimentos excêntricos, baseados unicamente nos 

três fatores chaves. Isso levará a exclusão da verdade, mesmo que não pareça levar.” 

423ª) “O problema do ceticismo é priorizar mais a lógica do que a razão. Isso faz com que 

haja o uso reduzido da razão. Se o ceticismo prosseguir nestas condições, ele poderá gerar 

graves erros.” 

424ª) “O ceticismo científico vê somente a lógica e as evidências empíricas como 

importantes, já a razão científica vê não só a lógica e as evidências empíricas como 

importantes, mas também as percepções delas e da vida.” 

425ª) “Entre o ceticismo científico e a razão científica, eu fico com a razão científica. Pois 

esta abrange o todo e é menos sujeitas a falhas e a confusões mentais.” 
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426ª) “A diferença entre criação e surgimento é apenas grafias de palavras, que se 

interpretadas à luz divina, se tornam uma só verdade. Afinal o problema é meramente 

conceitual de definições. Ora, por mais que eu explique o sabor de uma maça para uma 

pessoa que nunca a provou, eu jamais serei capaz de fazer ela entender a verdadeira noção 

e conceito desse sabor, a menos que eu a faça provar a maça.” 

427ª) “Na prática, não existem Ciências Exatas, pois em ciência nada é exato ou absoluto. 

Aquele que pensa o contrário é louco. ” 

428ª) “A prova científica, por si só, não tem o poder de comprovar nada, tudo que ela pode 

fazer é refutar e, mesmo assim, provisória e circunstancialmente um fato ou um fenômeno 

estudado.” 

429ª) “Existem pessoas que acham que têm o monopólio de Deus, da Ciência e do Saber. 

No fundo, essas pessoas não passam de crianças tolas que querem vê o mundo somente 

com seus próprios olhos.” 

430ª) “Se não existir a fé não existirá o conhecimento.” 

431ª) “Se uma pessoa estudar um objeto ou um fenômeno com ideias já pré-concebidas 

dele, dificilmente essa pessoa conhecerá a realidade aquilo que está estudando. Pois as 

suas ideias pré-concebidas poderão se introduzir na realidade do objeto ou do fenômeno 

estudado. Um problema como esse só será sanado com o uso completo da razão, olhando 

não só a lógica e as evidências empíricas como importantes, mas também as percepções 

delas e da vida.” 

432ª) “O problema dos cientistas modernos é que eles se preocupam mais em métodos 

analíticos, sistemáticos e empíricos, do que observar a natureza. Isso é grave, pois pouca 

observação e muito raciocínio conduzem ao erro; muita observação e pouco raciocínio 

conduzem à verdade.” 

433ª) “A questão do aborto nunca foi uma questão de onde que se começa a vida, mas sim 

de onde que se começa a agregar valores humanísticos a um Ser. Isso é o que diferencia a 

morte de um ser humano da morte de uma formiga, e infelizmente é com tristeza profunda 

que se observa esses valores se perderem com o passar do tempo, o que torna um 

agravante social na garantia dos direitos humanos.” 

434ª) “Um Ateu não é um Monstro e muito menos um Criminoso. Ele é um Ser Humano 

dotado de sentimentos e de autonomia de pensamentos, como tal deve-se haver o respeito 

por sua vida, por suas opiniões e seus pontos de vista, pois isso é um pré-requisito para a 

coexistência humana. Isto não significa que devemos aceitar tudo como igualmente 

correto, mas que cada um tem o direito de ser respeitado em seus pontos de vista, desde 

que estes não violem os direitos humanos básicos.”  

435ª) “A essência da vida é como uma criança esperando o consolo da mãe.” 

436ª) “A verdade Divina é a razão mais pura e singela, que nasce não só na mente, como 

também no coração.”   
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437ª) “A parte não explica o todo, mas o todo explica a parte. Ora, se um cientista disser 

que a ciência dele explica tudo, não deem atenção a ele.” 

438ª) “Para se diferenciar o certo do errado e o verdadeiro do falso é preciso que as 

pessoas tenham uma postura de abertura da razão, e não de fechamento dela, pois senão 

ocorrerá o uso reduzido da razão e dificilmente uma pessoa conseguirá ter êxito no 

processo de diferenciação das concepções da vida. Muitas pessoas pensam que têm essa 

postura de abertura, mas no fundo elas são extremamente fechadas com medo do cérebro 

cair da cabeça.” 

439ª) “A ciência, ao contrário do que muitos pensam, não é composta por uma entidade 

única e toda poderosa. Pelo contrário, ela é composta por diversas linhas e estruturas  de 

investigação, para poder atender as diversas variedades de objetos e fenômenos de estudo 

cientifico. Cada uma dessas linhas e estruturas, independente da harmonia que tenham 

entre si, tem autonomia de pensamento e de julgo. O não entendimento disso é o que faz, 

por exemplo, eu pegar um físico e mandar ele executar o trabalho de um psicólogo, e um 

psicólogo executar o trabalho de um físico. Certamente que essa inversão de papeis não  

acabará bem, pois cada um deles estudaram para lidar com situações diferentes. O 

resultado dessa inversão será que o físico acabará adotando métodos físicos para descrever 

os objetos e os fenômenos de estudos psicológicos, e o psicólogo acabará aplicando 

métodos psicológicos para descrever os objetos e os fenômenos estudados físicos, o que 

gerará graves erros em ambas as frentes do estudo científico.”  

440ª) “Toda vez que a alma eleva seus pensamentos até Deus por meio de orações ou de 

vibrações de bons pensamentos, ela passa a emitir maior irradiação luminosa e magnética. 

Isso faz com que a glândula pineal gere um aumento de produção temporal de substâncias 

magnéticas e passem a circular pelo corpo, fazendo com que haja temporariamente o 

aumento do campo magnético do corpo.” 

441ª) “A presença de um espírito pode ser percebida fisicamente através de aparelhos 

ultra-sensíveis de medições magnéticas e de captações de ultrassons.”  

 

442ª) “A glândula pineal é como o cérebro e o coração do cérebro dos seres humanos e dos 

animais. Ela é ainda a responsável por fazer a união e a interação entre os sistemas físicos 

e metafísicos destes seres vivos.” 

443ª) “Para ser um Buda não precisa ter o poder dele, basta ter a mente e o coração de um 

Buda.” 

444ª) “A fofoca serve para divertir o vulgo, já a informação serve como instrução para um 

homem sábio.” 

445ª) “Não busque a paz. Torne-se a paz.” 

446ª) “Se um dia me perguntarem o que penso das Igrejas, responderei que dentro delas há 

muitos lobos disfarçados de pastores de ovelhas.” 

 

48 



 

447ª) “Cara de tristeza ou de pensativo não vai resolver nada. Mas um sorriso no rosto é 

meio caminho andado. Afinal, vivemos pela fé. Não vivemos pela negatividade.” 

448ª) “Os espíritos se propagam no universo como se fossem ondas eletromagnéticas, 

porém a frequência e a velocidade de propagação dependem do grau de pureza de cada 

espírito. Quando maior a pureza de um espírito, maior é a sua frequência e velocidade de 

propagação. Além disso, não existe limite máximo de frequência e velocidade 

propriamente dito, pois estes limite são feitos através da pureza de cada espíritos.” 

449ª) “Quanto maior for a frequência e a velocidade de propagação de uma onda 

eletromagnética, maior será sua facilidade de transpassar obstáculos.” 

450ª) “Os ingredientes para o sucesso são: trabalho, observação, leitura e meditação.” 

451ª) “O Bom Senso vigora acima de tudo.” 

452ª) “A verdade não está presa a experiência, pois nem tudo que é verdade é constituído 

por matéria, pode ser reproduzido em laboratório e sondado humanamente.” 

453ª) “A Pureza da Alma se resume em Amor e Caridade.” 

454ª) “Quando o cansaço vem, eu digo: só a mão de Deus para me ajudar.” 

455ª) “Como pode uma pessoa querer ajudar outras pessoas sem andar entre elas?” 

456ª) “A solução para os problemas da vida é a leitura, pois ela é uma verdadeira 

destruidora de monstros.” 

457ª) “Passado é passado. O que rege a vida é presente e futuro.” 

458ª) “Feminismo é ter um filho com treze anos, e machismo é dormir com a luz acessa 

com medo do Capeta.”  

459ª) “Se um dia me perguntarem o que eu acho das pessoas que vivem enclausuradas, 

responderei que elas não vivem, mas sim se condenam a morte. Ora, Deus manda as 

pessoas para viverem em sociedade e ajudarem uma as outras, e não para se esconderem 

em uma caverna.”  

460ª) “Os ensinamentos da vida se dão pela dor e sofrimento ou pela luz e sabedoria 

divina. Cabe ao nosso livre arbítrio escolher por qual meio desejará ser ensinado.” 

461ª) “Lembrai-vos, filhos meus, que todos aqueles que usarem as palavras do Senhor para 

julgar, serão julgados com o mesmo rigor. Amai-vos cada um dos seus irmãos, assim como 

eu vos amei.” 

462ª) “A Bíblia só é o maior manual de comportamento humano do mundo se for 

interpretado a luz do Espírito Santo, e não a luz do fanatismo e do dogmatismo religioso.” 

463ª) “Como é que um líder religioso cheio de prata e ouro vai até os fieis e diz: Vinde, 

benditos de meu Pai!”  
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464ª) “O que estava por trás da Inquisição não era a Igreja Católica, mas sim a ignorância 

de um povo dominado por uma fé cega, e ainda hoje se percebe sinais dela dominando o 

povo e gerando antagonismos.”  

465ª) “Quem são vós homens para saberem os planos de Deus para julgarem seus 

semelhantes? Ora, vós achais que são melhores que o Senhor, vosso Deus?”  

466ª) “Dizem que você só vale o que tem. Mas eu vos digo: Jesus Cristo só tinha uma 

única túnica!” 

467ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que todo o Evangelho Cristão é um 

paradoxo, e é esse paradoxo que é o caminho, a verdade e a vida. Quem tem ouvidos, ouça 

o que o Espírito de Verdade diz às igrejas.”   

468ª) “Os problemas e os descasos no Brasil só serão resolvidos quando as pessoas 

começarem a filmá-los e denunciá-los ANONIMAMENTE. Ora, afinal de contas, o Brasil 

e o mundo não estão ameaçados pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem que a 

maldade aconteça.” 

469ª) “Sejam como as palmeiras, pois estas crescem e dão frutos em qualquer condição de 

habitar.” 

470ª) “Se as pessoas tivessem fé suficiente, entenderiam que a água posta sobre a Terra é 

um dos maiores remédios de cura para o corpo.” 

471ª) “Se você esperar muito das pessoas, você poderá se decepcionar seriamente. Mas, se 

em vez disso você esperar em  Deus, cedo ou tarde você será exaltado e glorificado pelo 

Senhor.” 

472ª) “Quando você ajuda as pessoas, você se torna uma pessoa mais feliz.” 

 

473ª) “Acalma-te. Se você crer, Deus proverá.” 

 

474ª) “Não reclame da vida. Em vez disso, torne-se águas vivas.” 

 

475ª) “Existem pessoas que espalham luz por onde passam. Trazendo energia e força a 

quem precisa, seja uma delas!” 

 

476ª) “Devemos viver a realidade, sem desprezarmos os sonhos.” 

 

477ª) “Você pode ser extremamente pobre e morar na rua, mas a educação jamais será 

negada a ti, pois livros bons se conseguem até no lixo.” 

 

478ª) “Os crentes oram com tanto fervor e barulho porque isso é uma demonstração de 

força e autoridade para intimidar e conter espíritos de trevas.” 

 

479ª) “A ciência tem que enxergar além do cosmo da visão, para poder devastar o 

Universo com maior pureza.” 
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480ª) “Muitas vezes, a stalinização e a alienação dos gestores de políticas energéticas dos 

Países impedem que eles enxerguem as vantagens das Energias Limpas e Renováveis.” 

 

481ª) “Na minha opinião, as mulheres têm que ser independentes, auto-suficientes e 

crescerem em cima do seu próprio nome.” 

 

482ª) “Para uma pessoa ser grande de verdade, ela precisa entender que é ignorante e 

serva. Logo, ela não é melhor que ninguém. Mas para ter esse entendimento é preciso ter 

humildade, amor e caridade para com todos.” 

 

483ª) “Deus não castiga o homem, mas sim é o próprio homem que castiga a si mesmo ao 

cometer erros na vida, e Deus pela sua infinita bondade e misericórdia procura amenizar as 

consequências desses erros.” 

 

484ª) “As atitudes de muitos teólogos dão a entender que em vez deles terem aulas de 

Evangelho, tiveram aulas de Antagonismo.” 

 

485ª) “Roubar o povo na Igreja e pela Televisão é fácil! Eu quero ver é ir no meio da 

favela e fazer Culto, distribuir Bíblias e Cestas Básicas!” 

 

486ª) “Amor e caridade para com todos e abnegação devem ser os elementos fundamentais 

de guia na vida de um líder religioso.” 

 

487ª) “Cuidado minhas pequenas crianças com a falta de humildade, pois o que fez 

Satanás cair e levar com sigo um terço dos anjos foi o orgulho.” 
 

 

488ª) “O problema das pessoas é que elas se acham grande demais e não têm visão do 

futuro.” 

489ª) “Muitas das atitudes de Isaac Newton não eram paranoias, mas sim extrema 

disciplina. Sem essa extrema disciplina, os gênios não criariam o belo.” 

490ª) “Se você for mais pobre que um rato de igreja e uma pessoa se juntar a você mesmo 

assim, dê valor a ela, pois ela realmente gosta de você!” 

491ª) “Se um dia me perguntarem qual é a minha religião e visão política, responderei que 

minha religião é aquela que não há necessidade de templos, nem de filosofias complicadas. 

Ela não tem preconceitos e nem discriminações. Ela acredita em Deus e Jesus Cristo. A 

filosofia dela é amor e caridade para com todos. Já a minha visão política é aquela em que 

a pessoa trabalha e do seu suor tira o seu sustento da terra, e com ele ajuda os mais 

necessitados.”    

492ª) “Pense nisso: Enquanto você tem mais de mil copos com água para desperdiçar, 

existem pessoas que não têm sequer um copo com água para beber!” 

493ª) “A sustentabilidade se resume em três palavras: Reduzir, Reusar, Reciclar.” 
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494ª) “Se feminismo é lutar por direitos iguais, porque então o feminismo defende o 

aborto? Ora, se as feministas tiveram o direito de nascer, os que irão tentar nascer também 

têm o direito a vida.” 

495ª) “É da pobreza e muitas vezes do sofrimento que se erguem os verdadeiros gigantes 

da humanidade.” 

496ª) “Uma única conversa com um homem sábio vale um estudo de um mês de livros. 

Sábio é Jesus Cristo e bendito é aquele que conversa com ele.” 

497ª) “Todo ato humanístico feito a um ser humano deve ser feito também a um animal, 

pois afinal, eles são nossos irmãos irracionais.” 

498ª) “A vida é feita de simplicidade, mas as pessoas não entende isso. Por esta razão, elas 

são infelizes na vida.” 

499ª) “O que importa não é a aliança que está no dedo de um casal, mas sim a aliança que 

está no coração do casal.” 

500ª) “Em nada adianta ter a boca santa como a de um Buda, mas ter o coração venenoso e 

astuto como o de uma Serpente.” 

501ª) “Quando um ente-querido seu partir não pergunte onde está Deus nessa hora, pois se 

ele pudesse responder, ele responderia: Eu estava no mesmo lugar onde eu estive quando 

mataram o meu querido filho.”  

502ª) “O amor verdadeiro não força, não sente inveja e não crítica. O amor verdadeiro é 

deixar livre, aconselhar e se conhecer nos sinais da alma.” 

503ª) “Dizem que homem de verdade não chora. Mas eu vos digo, meus amados, que Jesus 

Cristo foi um grande homem de verdade e na cruz ele chorou!” 

504ª) “Nunca digam que Deus está associado a uma religião, pois as religiões humanas são 

cultos, normais, rituais, simbolismo, credos e dogmatismos criados pelos homens, o que 

não permite que elas transcendam as barreiras físicas e metafísicas e alcancem a luz e a 

sabedoria Divina. Isso só é possível através do amor, da caridade e da indulgência para 

com todos.” 

505ª) “Só alcançaremos a vida e felicidade eterna quando transcendermos as barreiras 

físicas e metafísicas do orgulho, do ódio e da ignorância, e alcançarmos a luz e a sabedoria 

Divina, através do amor, da caridade e da indulgência para com todos.” 

506ª) “Eu vos digo que amor, caridade e indulgência para com todos é a lei de Deus que 

todos devem seguir, principalmente os líderes religiosos.” 
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507ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que mesmo que desça do céu um anjo te tal 

envergadura que se assemelha a de Jesus Cristo, ele não ensinará outro Evangelho que não 

seja o de Jesus, pois não existe ensinamento mais puro, verdadeiro e sábio do que o 

Evangelho de Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Verdade diz às 

igrejas.” 

508ª) “Meus queridos amados , eu digo a vós que se o conhecimento for puro e verdadeiro, 

ele aparecerá mais de uma vez e por mãos diferentes, em diferentes partes do Globo 

Terrestre. É por está razão que os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são parecidos. 

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Verdade diz às igrejas.” 

509ª) “Os verdadeiros homens de Deus não vêm julgar, mas sim ensinar. Eles preferem 

pregar o Evangelho do que criticar.” 

510ª) “O problema entre a ciência, religião e filosofia é que elas não se respeitam. No 

fundo, todas as três são ciências.” 

 

511ª) “Não digam que a vida é difícil, mas sim que a ignorância das pessoas é que é 

difícil.” 

 

512ª) “Não importa a distância! Se as almas estiverem em perfeita sintonia, elas vencem 

qualquer distância.” 

 

513ª) “Calma, paciência, perseverança e fé são quatro palavras divinas e milagrosas que 

fazem mover verdadeiras murarias na vida de qualquer pessoa.” 
 

514ª) “Meus queridos amados, ouçam o que eu vos digo, na verdade de meu espírito: ler, 

escrever e saber aritmética só são importantes se fizerem as pessoas mais humanas e mais 

solidárias ao próximo.” 

515ª) “No fundo, pessoas super críticas não passam de pessoas pobre de espírito, que se 

acham dona da verdade. Mas no fundo, elas são apenas crianças assustadas, que estão 

dentro do mundo das incertezas.” 

516ª) “Confiança e fé acalmam o espírito e nos faz progredir na vida.” 

517ª) “Se um povo é ignorante e selvagem, as suas leis também serão ignorantes e 

selvagens.” 

518ª) “O que é mais importante é estar casado pelos corações e, não, pelos papéis.” 

519ª) “O maior laboratório de ciências é a natureza, e o maior método de estudá-la é 

observando ela.” 
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520ª) “Ser cientista é como ser um grande organizador de peças de quebra-cabeça, que 

visa solucionar um mistério.” 

521ª) “Assim diz o Senhor, seu Deus: Eu te mostrarei a felicidade, se tu mostras o amor e a 

caridade para com todos.” 

522ª) “Lembrem-se que a natureza não pertence ao homem, mas sim é o homem pertence 

natureza. Ora, não foi vos dito que da Terra vós viestes e para Terra vós voltareis?” 

523ª) “Se as lágrimas caírem de seus olhos, deixe Deus secá-las. Se a tristeza tomar conta 

de seu coração, deixe Deus alegrá-lo.” 

524ª) “Esperança e confiança são a fé que move a realização dos objetivos de um homem.” 

525ª) “A beleza da vida consiste em conhecermos a felicidade por meio das dificuldades 

que a vida nos impõe.” 

526ª) “A verdade é uma certeza que vem da consciência da alma humana.” 

527ª) “O que importa mesmo é ser original, clássico e diferente. Amar sem medo e superar 

as dificuldades todos os tempos.” 

528ª) “A perfeita saúde mental consiste em controlarmos os nossos sentimentos, pois os 

sentimentos às vezes pode ser um remédio, e às vezes pode ser um veneno.” 

529ª) “Não cultue as lutas e os problemas,  mas sim mova-se pelos sonhos e objetivos de 

vida.” 

530ª) “Cuide de vossa alma, que ela cuidará de vosso corpo. Pois os remédios para todos 

os males da vida se encontram nas farmácias morais dos bons pensamentos, oriundos da 

beleza influenciadora do reino dos Espíritos Celestiais.” 

531ª) “A verdadeira intuição é um sopro divino no ouvido da alma para instruí-la.” 

532ª) “A observação muda o mundo.” 

533ª) “Bendito são aqueles que aceitam a sua cruz sem murmurarem, pois eles serão 

aquecidos pelo Espírito Santo e glorificados pelo Senhor, o seu Deus.” 

534ª) “Não existe obstáculo maior do que a mente do ser humano.” 

535ª) “Não viva de elogios, mas sim viva para a glória do Senhor, o seu Deus.” 

536ª) “A alfabetização de nossas crianças só surtirá resultado quando os pais ajudarem 

nesse processo e as escolas terem dois professores por sala.” 
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537ª) “A banalização do sexo está tão grande em nossa sociedade, que daqui a pouco a 

mulherada vão está dizendo: Se você não teve um filho com doze anos, você não teve 

infância.” 

538ª) Se a causa for nobre, porque não podemos mentir?” 

539ª) “Se você puder influenciar as pessoas, não faça isso com base em suas ideologias, 

mas sim faça com base em suas percepções realistas de ajuda às pessoas.” 

540ª) “Existe um equivoco por parte de muitas pessoas que acham que conhecimento 

científico é somente aquele que pode ser provado e reproduzido em laboratório.  

 

Essa tese equivocada é fruto do não entendimento de que cada ciência exige métodos 

científicos diferentes para estudar os fenômenos das suas áreas. Isso faz com que nem 

sempre seja possível ou viável reproduzir o fenômeno estudado em laboratório. 

  

Exemplo disso são os cientistas das disciplinas de humanas, que não podem (ou não seria 

viável) reproduzir em um laboratório a Segunda Grande Guerra Mundial para poderem 

estudar, analisar e fazer testes com ela. Porém, isso não significa que eles não possam 

gerar conhecimento cientifico.  

 

Para poderem gerar conhecimento científico eles empregam métodos científicos que são 

propícios aos estudos dos casos que tratam as ciências deles. Esses métodos científicos 

seguem o mesmo rigor dos métodos científicos das outras ciências. Todas elas estão  

sujeitas a mudanças e revisão de paradigmas. Seus métodos buscam, na medida do 

possível, respeitar a necessidade dos fenômenos estudados, pois para poder conhecer a 

realidade de um objeto ou fenômeno é necessário que os métodos sejam impostos pelo 

objeto ou pelo fenômeno. Isso significa dizer também que os métodos têm que atender 

acima de tudo as necessidades do objeto ou do fenômeno estudado.  

 

Posto isso, digo que nem todo conhecimento científico pode ser reproduzido em 

laboratório.” 

541ª) “Se inveja, macumba e feitiçaria pegassem em mim, hora dessa eu já estaria morto, 

pois as invejas e as tentações lançadas contra mim são estrondosas. Tudo que vai volta. 

Mas graças a Deus só protegido por verdadeiros Titãs e tenho luz própria.” 

542ª) “O grande poder da mente que a parapsicologia tanto prega e que gera os fenômenos 

sobrenaturais só é possível nas esferas espirituais extremamente evoluídas, o que não é o 

caso da Terra. Quando Deus faz descer um espírito extremamente evoluído para encarna-lo 

sobre a Terra como Jesus e Buda, por exemplo, Deus reduz ao máximo suas capacidades 

mentais, em razão das limitações da matéria física inerente a Terra,  e coloca o Espírito 

Santo sobre eles para os auxiliarem, não subentendendo como sendo dominado ou 

subordinado. O que vocês veem sobre a Terra e dizem que é o grande poder da mente não 

é nada mais que auxílio de espíritos para gerar os fenômenos sobre naturais. Se forem  
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homens de Deus é o Espírito Santo que os auxiliam. Já se forem homens da vida que 

passem a se utilizar de má fé de seus dons como certos Gurus, no sentido etimológico de 

pessoa grave, adivinhos e fazedores de truques de mágica, por exemplo, ou pessoas 

desequilibradas emocionalmente como pessoas em graves depressões, por exemplo, são os 

espíritos de baixo esclarecimento celestial que os auxiliam na geração dos fenômenos.” 

543ª) “Em verdade vos digo meus amados, que ninguém em vida tem obrigação de crer ou 

descrer na natureza espiritual, pois somente a partir de seu pensamentos dedutivos de saber 

e vida é que será capaz  indagar o oculto vim a frente visível a fé.” 

544ª) “Se um dia me perguntarem o que eu acho da pirataria de mercadorias, responderei 

ela foi o maior mecanismo de democratização de produtos as classes sociais de baixa 

aquisição financeira, assim todo mundo tem acesso aos produtos, independente da 

qualidade e durabilidade. É importante lembrar, que isso gera a inclusão social do 

individuo e o torna mais digno.” 

545ª) “Se não caber ao juiz fazer a lei para corrigir problemas gerados pela própria lei, 

cabe a ele então corrigir suas distorções por meio dos dispositivos que possuir, em razão 

do legislativo não ter a agilidade devida aos casos tratado ou perspicaz da geração de 

problemas ao aplicar tal lei. É um absurdo que quem aplica as leis e conhece os seus 

problemas não pode corrigi-las.” 

546ª) “Objetivo de um agente de segurança pública deve ser a de tirar um criminoso de 

ação, e não a vida dele. Mas se pelos métodos aplicados legalmente ele vim a perder a 

vida, o agente cumpriu o seu dever legal, caso contrário, o agente passa a ser um criminoso 

também. Agora eu pergunto, quantos criminosos existem hoje?” 

547ª) “O problema não é ser diferente, mas sim ser matéria inerte.” 

548ª) “Digo a vós, meus amados,  que o intuído das coisas ruins é desviar você do 

caminho.” 

549ª) “Minha mãe sempre achou que profissão é aquilo de te dar dinheiro, mas para mim 

profissão é aquilo de você desenvolve visando um bem maior que você e que 

necessariamente não te dará dinheiro.” 

550ª) “Quanto me davam tijoladas, eu os pegava e edificava suas casas.” 
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Link: Sugestões de Modificações de Leis Referentes as Forças Armadas do Brasil 

 

Título da Obra:  Oração Poderosa da Santa Cruz 

Gênero da Obra:  Político/Filosófico. 

Data:  09/04/2011 

Link:  Oração Poderosa da Santa Cruz  

 

Título da Obra: Orientação aos Aviadores do Brasil 

Gênero da Obra: Técnico/Científico. 

Data:  15/06/2010 

Link:  Orientação aos Aviadores do Brasil 

 

Título da Obra: Um Estudo sobre os Celulares e a Eletricidade Estática  

Gênero da Obra:  Técnico/Científico. 

Data:  21/07/2009 

Link: Um Estudo sobre os Celulares e a Eletricidade Estática   

 

Título da Obra: A Teoria do Triângulo das Bermudas 

Gênero da Obra:  Técnico/Científico. 

Data:  18/03/2009 

Link: A Teoria do Triângulo das Bermudas  
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http://www.cientistaherbertalexandre.com/local-das-obras/projeto%20de%20lei%20para%20modificar%20os%20limites%20de%20idade%20para%20ingresso%20nas%20for%C3%A7as%20armadas%20do%20brasil
http://www.cientistaherbertalexandre.com/local-das-obras/ora%C3%A7%C3%A3o%20poderosa%20da%20santa%20cruz
http://www.cientistaherbertalexandre.com/local-das-obras/orienta%C3%A7%C3%A3o%20aos%20aviadores%20do%20brasil
http://cientistaherbertalexandre.webnode.com.br/local-das-obras/teoria-dos-celulares-e-eletricidade-estatica
http://www.cientistaherbertalexandre.com/local-das-obras/teoria%20do%20tri%C3%A2ngulo%20das%20bermudas


 

 

    SITE E CONTATO DO CIENTISTA E PENDADOR 

 

 

Titulo do Site: Cientista Herbert Alexandre Galdino Pereira 

Data da Criação: 28/10/2010 

Endereço Eletrônico: http://www.cientistaherbertalexandre.com/   
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http://www.cientistaherbertalexandre.com/

