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 O propósito é ser um evangelho simples, que não 

exclua nenhuma força do universo, mas que sim as una 

a favor do entendimento e da paz mundial. 

Somos muitos reinos, muitas energias que, embora 

pareçam diferentes, vêm todas da mesma fonte. 

A favor da paz e união mundial, universal, 

multiuniversal e multidimensional.

Que a unidade se faça através do amor.
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Este é um material de cura.

Leia-o, se possível for, em vóz alta.

Na calma, na paz que almejes, decifra cada código de 

amor aqui contido e banha tua alma. E assim tendo-o 

lido, relido e por fim te curado, poderá passar este 

remédio adiante, para o irmão necessitado de paz e 

cura.

Entrega de graça aquilo que te foi passado de graça. 

Dá continuidade à CORRENTE DO BEM repassando 

este livro a teu próximo apenas depois de tua cura 

obtida e coloca-o nas mãos de teu semelhante como 

quem está lhe entregando um Sagrado Remédio.

E que seja feita a vontade de DEUS.





Observa melhor a forma como estás te 

alimentando. 

Não só o alimento que vai para dentro do teu 

corpo material, mas também a forma com que 

tens te alimentado espiritualmente.

Observa o que tem te nutrido a alma.

Se conseguires selecionar melhor o que te nutre, 

certamente terás a cura que tanto procuras.
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     TENS NOÇÃO DE QUEM ÉS?

Tens noção da quantidade de amor que dentro de ti  habita?

Não te subestimes, mas também não subestimes teu 

próximo, ele, que assim como tu, vem da mesma fonte.

Dessa fonte só flui o Amor.

Alguns, durante a jornada se esquecem disso, de quem são, 

chegam a se menosprezar às vezes, às vezes beiram ao 

esquecimento de si próprios, da sua grandiosidade.

Verifica quais os pontos que te fazem desacreditar de ti 

próprio. Verifica se não te iludistes em meio a tantas 

“vantagens”, ilusões que por hora te pareciam melhores, que 

agora perderam o sentido e deixaram apenas a sensação de 

vazio em ti. Verifica profundamente se vale a pena esquecer-

-te do tesouro real que és, em troca de pedras falsas tão fáceis 

de juntar pelo caminho, pedras que por fim só te servirão de 

peso.

DEUS  não espera mais de ti. DEUS  SABE  QUE  ÉS  MAIS.

DEUS acredita em cada partícula que dele surgiu, nunca 

desistirá de ti... Nunca! Pois tu és a melhor parte que dele 

proveio e veio a habitar este orbe.

Valoriza-te como sempre houve de ser, desde o começo. 

RELEMBRA-TE.
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Não vieste para sofrer, vieste para viver a plenitude que 

sempre foste.

PERDOA-TE. Apenas isto. Não leves mais do que podes 

carregar. Leva o belo... O verdadeiro!

Esquece a intriga.

Isto é o que tu és, pura beleza, lembra-te de ti e deixe DEUS 

agir... 

E  DEUS  AGIRÁ.

    

 SOIS SERES TÃO ESPECIAIS E TÃO GRANDIOSOS.

Acha que se DEUS quisesse se personificar ele viria para te 

puxar a orelha?

Para dar-te  a  "bronca" ?

Não! 

Viria como Pai e Mãe amorosos para te acolher no colo, 

acarinhar-te os cabelos e dizer-te baixinho ao teu ouvido:

“- ACALMA-TE.  Isso tudo passará.



Acalma teu coraçãozinho e depois com essa calma, reflete. 

Respeita teu próprio tempo de aprendizado, analisa-te com 

cautela, sem medo de te reconhecer as mil faces. Cada uma 

delas mesmo que te pareça a mais assustadora tem a sua 

lição.

Acalma-te. Observa os pensamentos que tem te revestido o 

ser e vê se eles te compensam retirar teu tão precioso tempo. 

Tens tempo para ser aproveitado e não desperdiçado.

Acalma-te filho e se ainda não conseguistes perdoar o teu 

irmão,  há tempo de rever a situação.

Não! Não estás perdido e nem tudo se perdeu. Apenas 

acalma-te e organiza-te.

Se ele errou, erraste também. E se acertou, também acertaste.

Nenhuma vida é em vão. Dissipa de tua vida as nuvens 

negras, porém antes, as encare de frente e observa quais as 

lições que elas te trouxeram.

Busca o perdão do teu próximo; isso também é sagrado 

remédio para te acalmar.

ACALMA-TE FILHO AMADO E APROVEITA MEU 

COLO. 

Sempre estarei aqui junto ao teu coração para abrandar a tua 

dor e fazer com que  de olhos livres de lágrimas que assolam 

tua alma, VEJAS ENTÃO... Enxerga claramente o quanto eu 

te amo e acredito que conseguirás.

Acalma-te.  Eis o primeiro passo para o acerto.”
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A CALMARIA.

Ela vai chegar às vezes de mansinho, ou quando 

menos esperar ela  poderá estar lá... Mas ela vai 

chegar. 

Aproveita  porém a lição que as águas revoltas 

querem te passar.

O que há dentro de ti que precisa ser removido e 

que apenas águas turbulentas conseguiriam 

retirar?

A calmaria irá chegar com ares de renovação e 

valerá a pena toda a espera.

A calmaria irá chegar e novo homem, novo ser te 

tornarás... E chegará a hora em que abençoarás a 

tormenta.

Abre espaço, estuda tais águas, aprende a te 

limpar com elas e depois saúda a calmaria; pois 

serás novo então.
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     Sendo o amor tão comentado, como pode ser tão pouco 

conhecido?

Sua essência e sua verdade são praticamente desconhecidas.

Dizemos haver amor quando no calor de um ato numa 

paixão, nosso coração parece amarrado a outro na promessa 

de união eterna. União esta que muitas vezes não passa de 

alguns minutos de fulgor.

Dizemos amar quando nosso ente mais próximo nos 

provém o sustento básico, porém quando este deixa de 

exist ir  nos colocamos como seres  ingratos  e  

desmemoriados.

Dizemos amor ser o fato de sustentar materialmente os 

entes, porém nos esquecendo por completo de sustentá-los 

de presença afetuosa e companheirismo.

Provemos estudo, mas não provemos presença de amor 

fraterno.

Moldamo-nos à sociedade, forçamos nossos descendentes a 

se moldarem a ela, sem que ao menos percebamos que 

deixamos de ouvir nosso próprio ser, nosso âmago. Tudo em 

nome do fato de estarmos inseridos ou pela falsa segurança 

de uma vida mais próspera.

Mas, se isso que é tão comum foge ao que é o AMOR EM SI, 

então nada se sabe sobre o amor?

Usamos o termo amor para definir atos, sentimentos e 

sensações que na realidade não o são? 

Mas se é assim, se aprendemos que ele era isso, como nos 

despir das crenças e dogmas e encontrar o amor que salva, 

que une e que glorifica?
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 Como ajudar as pessoas a reconhecerem o que é o 

amor?

Há uma grande dúvida a esse respeito e muita confusão. 

Muitos agem desvairadamente aprisionando o próximo e a 

si próprio a energias e cordões muitas vezes difíceis de 

serem dissolvidos ou desassociados posteriormente, 

quando um mergulho no próprio ser facilitaria o 

reconhecimento  de tão grandioso sentimento.

Questionar em si os motivos que o levam a acreditar que as 

sensações são realmente provenientes do amor ou se são 

provenientes da posse, carência, orgulho, egoísmo ou 

outros fatores internos. Apenas o autoquestionamento, o 

autoconhecimento, a autorreflexão podem abrir caminho 

para tal resposta.

O que é verdadeiro em si é o que ajudará a encontrar a 

verdade sobre o que sente. Mas as pessoas ainda, em sua 

maioria, não se conhecem direito e não têm ideia de quem 

são e do porquê estão aqui.

Buscar limpar-se, esvaziar-se para se preencher de si é um 

bom caminho.

Dificilmente podemos encontrar um objeto onde existem 

vários outros jogados desordenadamente. É preciso 

organizar-se para depois apreciar e caminhar pelo lugar 

agora renovado e equilibrado, e então encontrar o que se 

procurava a princípio. 



A GRAÇA DE DEUS - O Pequeno Evangelho Do Amor.

Não existe uma fórmula mágica para isso.

É preciso ter coragem para aceitar o que tem sido, o que 

tem feito e o que realmente deveria ser e fazer.

Após esse reconhecimento e com consciência renovada, 

tendo conhecimento de quem és, aí sim poderás responder a 

ti próprio o que te  leva a querer a companhia, ou a posse de 

determinada pessoa ou coisa que dizes amar. 

Levando sempre em consideração que deves primeiro 

amar-te e daí por diante todo o ciclo se tornará verdadeiro. 

E amar fielmente é reconhecer-te pleno da Graça Divina 

considerando que o que queres para ti também o queres 

para o outro e o que não queres para ti também não o queres 

para o outro, que também como tu, é pleno da graça Divina.

Muito diferente do que sentimos ou imaginamos, o amor 

ainda que não em sua totalidade, está presente à sua 

maneira em todo ser. 

Não reconhecê-lo como universal ou fraterno não quer dizer 

que seja menor. Cada qual com pleno direito de viver sua 

experiência o interpreta à sua maneira. 

Não nos cabe julgar se um amor é maior ou mais puro que o 

outro, visto que na face da Terra temos poucos exemplos do 

SUBLIME AMOR. 
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É fato, pois que devido ao grau da humanidade, o amor 

conhecido pela maioria não seja diminuído e nem 

menosprezado por aqueles que se julgam mais conscientes.

Aquele que, por ter caminhado e aprendido lições que o 

levou ao reconhecimento de um amor maior e se põe a julgar 

aquele que ainda tropeça, confunde e se atrapalha com 

sentimentos que considera ser amor, este primeiro achando-

se mais elevado, corre sério risco de voltar ao final da fila 

para reaprender que amor incondicional não julga os 

sentimentos  nem os degraus por onde o outro, a seu modo, 

veio a  aprender.
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     O raio do Amor está em tudo.

Não há uma só partícula nos universos onde ele não esteja. 

Muitas  vezes não é possível notá-lo, assim como muitas  

vezes não percebemos sequer o que ocorre debaixo de nosso 

próprio nariz. Estamos na maioria do tempo distraídos 

procurando um novo problema para nos ocupar o tempo, o 

que nos desencaminha da beleza que somos, ou 

preocupados tentando resolver problemas que nos assolam 

a alma. 

Questão de percepção às vezes e às vezes questão de puro 

desânimo, visto tantas dores que já nos mantém em estado 

de torpor.

Um puro pensamento, um pensamento de bem, de amor ou 

de alegria tem poder capaz de nos retirar do estado de 

insatisfação e nos transferir imediatamente para um estado 

em que possamos observar melhor o que acontece ao nosso 

redor ou em nosso íntimo e logo começaremos a entender 

que tudo e em tudo há amor.

Como a chuva que precisa começar de pingo em pingo e que 

posteriormente encharca o chão, assim deve ser com quem 

tem dificuldade de ter bons pensamentos; de um em um, 

começando aos poucos, até que tomem conta de sua alma e 

modifiquem sua vida positivamente, agora como o chão 

encharcado onde cada vez mais brotarão novas plantas e 

delas nascerão novas sementes e o processo então 

continuará.
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É preciso de sua parte querer ter o primeiro pensamento 

bom e começará a entender o significado das situações pelas 

quais passa, observando-as agora de outro ângulo, com 

esperança de melhora e renovação.

Chegará em um ponto onde perceberá que aquela doença é 

na verdade grande mestra e que lhe foi atribuída para que 

pudesse entender o significado dos sentimentos negativos 

que carrega. Daquela dificuldade que ocorre por vezes no 

trabalho para que você aprenda a valorizar mais os entes de 

seu próprio lar. Das calúnias por que passa, para aprender a 

dar valor no silêncio em relação a comentários infelizes 

sobre as vidas alheias.

Se existem lições duras e provas nesta escola que é a vida 

terrena, há também um mestre bondoso e amoroso 

permitindo-lhe tais lições, porque quer que seja aprovado 

para que passe para nova fase, e, se há um mestre que lhe 

quer ensinar é porque é um mestre de amor.

Escolher se gostaria de aprender por modos menos 

doloridos vai depender exclusivamente de você. 

Comece a observar, submeta-se a provas mais leves e 

também esclarecedoras vigiando o pensamento e 

ordenando-os para o bem, aí entenderá o amor que há em 

cada lição e usará de si sabiamente para que do seu ser não 

provenha nada que seja negativo nem para si e nem para o 

outro e nesse momento, o amor, que até então não 

enxergava,  estará fluindo de si.
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O Amor é mola mestra.

O poder de DEUS é maior do que tudo que possa 

existir, nele e por ele tudo se move.

É preciso ter consciência da importância de cada 

ser , de cada criação e de cada criatura que 

descende do Maior.

Valorizar toda partícula sagrada. 
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     Que seja feita a vontade de DEUS.

O Amor esta dentro de você e por mais que não se ache 

digno, não há um só átomo em todos os universos que não 

tenha vindo dele.

Alegre-se então por ter a chance de hoje estar aqui sorvendo 

ar para os seus pulmões, podendo emanar pensamentos e 

sentimentos, podendo se expressar através de suas palavras 

e atitudes, pois quantos há que sequer conseguem conceber 

um sorriso , por estarem paralisados em suas camas, presos 

dentro de si mesmos sem poder muitas vezes gritar sua 

própria dor, perdidos dentro de suas próprias almas , 

clamando muitas vezes pela morte por não suportar mais 

tamanho isolamento.

Verifique em si agora se realmente se sente o mais infeliz de 

todos os seres. 

Você trocaria de lugar com alguém que agora sequer se 

movimenta ou declara seus pensamentos sem poder rogar 

uma só palavra?

Seus sofrimentos são dignos de serem ouvidos e cuidados, 

não se menospreze. Mas antes de lamentar e afundar-se 

num poço cada vez mais profundo, verifique que ainda é 

capaz de se expressar, de dizer ao mundo o que quer e o que 

realmente é importante para tua felicidade.

Pode buscar um caminho, mas precisa o querer. Dentro de 

você  estão todas as soluções.
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Busque com  PACIÊNCIA.

Busque com o  AUTOPERDÃO.

Busque com a  TOLERÂNCIA.

Busque com a  ALEGRIA.

  

Busque com a  FÉ.

Você é  digno filho de DEUS e toda solução começa em você.

Como andam seus pensamentos? Você é capaz de parar e 

refletir em paz, por si próprio?

Saiba que é! E pouco a pouco conseguirá, basta pedir a si 

próprio só mais um pouco de paciência. 

Acalme a alma para poder com tranquilidade enxergar um 

caminho mais iluminado do que segundos atrás.

 

O poder de DEUS está em você, use-o a seu favor e nunca 

contra alguém, pois tudo o que emanamos recebemos .

Mude dentro de si com o poder do amor que DEUS lhe 

concedeu e tudo mais se renovará.
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     Ame  ao próximo como a si mesmo.

Mas como tem se amado? Quantas vezes você usou o verbo 

do amor consigo mesmo?

Em certos casos o amor por si próprio pode passar 

despercebido por uma vida inteira.

Quanto tempo tem dedicado a si? 

Quantos sorrisos deu para si hoje? 

Quantas vezes coloca-se em primeiro plano quando o 

assunto é amor próprio?

Levamos em consideração na máxima acima, geralmente, 

apenas a palavra próximo, mas nos esquecemos que o mais 

próximo que temos de nós somos nós mesmos.

Somos os primeiros a ouvir o que dizemos e discernir o que 

pensamos. Somos os primeiros a sentir a nossa própria dor 

ou a experimentar o amor que temos pelo outro.

Se assim é, deveríamos então saborear a doce experiência do 

AUTO-AMOR, que muitas vezes nasce do AUTOPERDÃO. 

Ninguém é menos digno de amar-se, ninguém! Todos 

somos merecedores. 

E digo:
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_Não há nada errado em amar-se primeiro, pois como 

poderia dar ao outro amor puro quando você não o 

experimenta consigo próprio?

Devolva a si o direito de se amar! 

Pela correção da sua meta... 

Pela nova direção de si mesmo. 

Sem medo e sem receio.

Quando nos amamos podemos ver além de nós e além do 

outro, pois vemos o próprio AMOR DIVINO. 

Passamos a enxergar a beleza que em tudo habita a partir da 

beleza e respeito que de nós deve partir e existir conosco 

mesmos.

Não confunda o amor a si com egoísmo ou vaidade.

Mas aplica-o em si como remédio para a maioria dos seus 

problemas, pois você é a priori na máxima acima; sendo que:

_ SÓ PODEMOS  DAR O MELHOR  QUANDO  SABEMOS 

O GOSTO DO MELHOR... OS EFEITOS DO MELHOR EM 

NÓS  MESMOS.

E assim a corrente do amor, a partir de você, se fortalecerá.

AME-SE!

E assim seja.
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     Muito nos é dado, mas muito pouco é aproveitado. 

Por vezes desperdiçamos as bênçãos do MAIOR enquanto 

perdidos estamos em nossas aflições e vicissitudes menores.

A cada um é dado exatamente o que deverá suportar em 

terra, nem um grão a mais, nem um grão a menos.

Comecemos pois a observar em nossa volta e especialmente 

dentro de nós o que realmente são tesouros e o que não 

passam de pedras falsas.

A vontade do senhor não é falha, ela é benevolente e 

misericordiosa. Dentre as situações que você vive, analise 

dentro das leis terrenas, se elas não lhe parecem 

insuportáveis por pura falta de organização, vontade ou 

discernimento de sua parte. Geralmente cremos que o 

problema é atraído até nós, muitas vezes, ao nosso olhar, de 

forma injusta nos colocando no lugar de vítimas quando na 

realidade somos vítimas de nós mesmos, pois não se atrai 

aquilo que não o é.

Voltemos para dentro de nós e façamos o pequeno esforço 

de retirar todo o entulho interno, toda a falsa crença e falsa 

moral, todo o comodismo, toda a inverdade  de sermos 

quem não somos... Todo o disfarce. É preciso estar despido 

para se colocar uma veste nova. Em um exemplo bem 

simples, quanto mais roupas vamos colocando por sobre as 

outras, mais incomodados nos sentimos, pois nossos 

movimentos vão se limitando.



A GRAÇA DE DEUS - O Pequeno Evangelho Do Amor.

Já ao contrário quando nos despimos, nos banhamos, nos 

perfumamos, nos aconchegamos em túnica limpa e 

adequada, nos sentimos bem para enfrentar novas 

situações, para agradecer pelas bênçãos antes não notadas 

em meio à sujeira e à desordem.

Ordenemo-nos! A grande faxina vem de dentro para fora e 

nunca de fora para dentro.

Grandes seres querem  ajuda-los quando vocês pedem, mas 

é preciso lembra-los que vocês são seres tão grandes quanto 

todos os seres, tão úteis e plenos quanto qualquer criatura. 

Veja-se, ame-se e se for preciso se despir para isso, dispa-se. 

TU ÉS TEU MAIOR  MENTOR. 

E nunca permita que nenhum outro ser ou situações 

externas te classifiquem, da mesma forma como não deve 

classifica-los como os causadores da dor que é tua e só tua.

O DEUS ETERNO habita em você, sempre habitou e sempre 

habitará. Não há para DEUS, no reino das moradas, morada 

melhor que o seu coração.

Tornar-se puro não significa tornar-se perfeito de um 

momento para o outro, mas pode ser comparado, se me 

permite, a enxergar-se um pouquinho melhor do que tem se 

julgado, um pouquinho melhor a cada dia, a cada segundo...

  

Pois o  amor   do   MAIOR   que   tudo   sustenta  também   o
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sustenta e nestes universos onde todos, tudo e o todo 

participam e fluem da mesma fonte, é claro como a mais 

límpida água que você conhece, que DEUS o ama 

infinitamente da mesma maneira que ama a SI e a sua 

criação. Persevere, alegre-se e observe a si mais do que 

observa a vida do outro.  Ame a si próprio e perdoe-se.

Permita se concentrar, pois as ferramentas todas DEUS deu 

a você e estão na consciência que insiste em não abrir. Esta é 

a porta majestosa por onde começa a sua jornada. 

A consciência esta em você e não fora. Se há um problema 

para resolver  ele primeiro tem que ser resolvido em você e 

depois tudo o mais se resolverá.

Quer ajuda espiritual?  ...Terá.

Quer viver a vida plena que planejou?  ... Viverá.

Quer ser feliz?  ... Será feliz.

Mas pergunto para finalizar nossa passagem por aqui se 

quer se despir do seu orgulho, de suas crenças e de sua zona 

confortável para alcançar os méritos que almeja. Quer 

realmente?... Isso é o que todos queremos e para o que todos 

lutamos independente do orbe que frequentamos. Tudo o 

que quiser obterá, limpe seu templo e peça com sentimento  

e  isto   já  estará   preparado. 

VOCÊ  É  DONO  DE  SI.
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     Tudo a seu tempo e conforme o entendimento de cada 

um.

Muitos de nós não estamos preparados para ouvir ou ver 

certas verdades. Verdades jogadas despreparadamente na 

vida de algumas pessoas podem se tornar veneno letal.

Não se presenteia um recém-nascido com uma moto e nem 

se dá um velotrol a um piloto de enduro; ambos não teriam 

como aproveitar tal presente ou o desprezariam na melhor 

das hipóteses ou  se irritariam na pior delas. Assim seguem 

com as religiões, com as filosofias, com a ciência e com o 

cotidiano. 

Precisamos então respeitar os vários pontos de vista 

existentes e compreender que o que uma pessoa não 

acredita ou não conhece simplesmente não existe para ela, 

não se encaixa nos seus conceitos. Analisando tal situação 

sem julgar o ponto de vista alheio fica fácil compreender 

porque determinadas pessoas não enxergam as coisas como 

as outras pessoas. 

Cada qual vê do seu jeito, na maioria das vezes como lhe 

convém ao ego.

Silenciar é dádiva perante a diferença de pensamentos ou 

escolhas do outro. Você gostaria que alguém tentasse 

encaixar dentro de você a forma de alguém muito maior ou 

menor, enfim, desproporcional ao seu formato?
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O remédio mais eficaz é a paciência, seguida de compaixão e 

tolerância. 

Não é porque detemos determinada verdade, ao nosso ver, 

que precisamos fazer com que o outro a compreenda ou 

aceite. ¨Amar ao próximo como a ti mesmo¨ muitas vezes é 

experimentado justamente nesse aspecto.

Muitas vezes com a desculpa, verdadeira ao nosso ver, de 

salvar a vida ou ajudar no progresso moral de alguém, 

acabamos sem querer jogando-o de um precipício. 

Tudo a  seu tempo... Uma coisa de cada vez. Primeiro nascer, 

engatinhar e só depois caminhar, a princípio com ajuda e 

depois sozinhos. Essa pequena parábola vale para tudo, 

assim é com as pessoas e assim com o coletivo. Da mesma 

forma que precisamos entender o tempo que leva para uma 

pessoa compreender e assimilar algumas ¨verdades¨, é 

também com o planeta e com o todo.

Cada etapa deve ser respeitada; sair bradando aos quatro 

cantos que  detém a verdade que salvaria o planeta, seria 

inútil e causaria dor ou até revolta e a revolta é o sentimento 

contrário  que  trava o processo. 

Não podemos mudar a não ser a nós mesmos e a partir daí 

entenderemos que isso vale para o próximo. Quanto ao 

planeta, mudemos nossa revolta por vermos tanta 

incoerência, desamor e desequilíbrio e  passemos a  ser  mais 
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pacientes, emanando   sentimentos   de   ternura, paciência  

e tolerância para com a ignorância do coletivo. Emanar tais 

vibrações amorosas, tanto para um quanto para o todo, 

certamente farão mais efeitos curativos do que o contrário. 

Se você se revoltar não poderá  ajudar, transmuta sua 

revolta em gratidão e comece você  a dar o primeiro passo.

Tudo se resolverá com ¨Paz Ciência¨ e não com guerra, seja 

em casa, ou seja entre nações.

A verdade é uma só e sem amor e compaixão ela se torna 

ineficaz:

_Se quer que sua verdade seja aceita, verifique  primeiro se a 

forma com que ela é dita não fere o próximo.

Até para falar a sua verdade é preciso ponderar. Aja como 

gostaria que agissem com você. 

Com cautela, carinho e preparo; retire a arrogância, o 

orgulho e a vaidade e seu ponto de vista será então melhor 

aceito. 

E lembre-se que ponto de vista é uma coisa e todo mundo 

tem o direito de ter o seu, faz parte da experiência divina de 

cada um; já a verdade, esta é muitas vezes bem diferente do 

que imaginamos. 

Volte no tempo e revire em suas próprias experiências 

quantas  vezes   você   mudou   de  opinião   em  coisas   que 
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teimava ser a verdade e descobriu hoje novas versões para 

tal situação passada. 

Tudo que com amor é feito é eficaz. 

Cada pensamento, cada palavra, cada gesto e tudo o que do 

nosso ser vier, precisa ser feito com amor verdadeiro e então 

o resultado será benéfico.
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     Quantas noites você perde o seu sono remoendo as 

injustiças que pensa que sofre?

Quantas vezes deixa de sorrir, pois se acha tão injustiçado e 

minimizado que de você não poderia surgir sequer um 

sorriso?

Está aflito dando voltas e voltas como numa repetição 

contínua dos mesmos pensamentos, dos quais não 

consegue se livrar?

Este é seu maior problema?

É a ele que se entrega cotidianamente?

Não é o único a pensar assim. 

Lembra-se que seu irmão também segue com as dores dele, 

às vezes mais destrutivas que as suas.

A  ORDEM seria então satisfatório remédio. 

Ordem não de comando externo, mas de comando interno. 

Ordene-se! 

Ordem também no contexto de organizar-se... Por que não?

Respire, reflita, relaxe e aja. Não reaja às situações, mas AJA.
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Não responda à medida do que recebe; mas aja, crie saídas, 

crie situações mais favoráveis. Tudo parte de você, tanto a 

ordem quanto a desordem. Não jogue  no outro a culpa 

pelas suas dores, porém lute para sair de sua vibração 

doentia.

Lute com a mesma força que tem para reclamar, para 

tripudiar aquele a quem julga o autor do seu sofrer.

Reverte, reluta em aceitar o desânimo, cria em si a saída. 

VOCÊ  TEM  FORÇA  SIM.

Não jogue a culpa nas costas de DEUS, pois se está aqui e lê 

ou ouve tais palavras é porque DEUS lhe deu nova chance 

de recomeço. Recomece de forma diferente hoje. Aja e não 

reaja.

Saia da vibração da dor agindo com fé, com gratidão e com 

paciência. Observe-se de fora e passe a se analisar melhor. 

VERÁ  QUE  TEM  SAÍDA  SIM!

Se, ser reativo, lhe trouxe apenas dor e murmúrio até agora, 

experimente agir... Criar seu novo caminho. Experimente! 

Não lhe custa nada.

Experimente agir diferente, com a autorresponsabilidade 

de quem precisa salvar a própria vida.

DEPENDE DE VOCÊ E NÃO DO OUTRO. Mãos à obra!

 DEUS ajuda a quem se ajuda.
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Não perca tempo afiando sua lança para ferir seu inimigo. 

Antes de inimigo pense que é seu irmão em DEUS, feito com 

o mesmo carinho com que você foi feito.

Aponte sua lança de luz para seu próprio peito e elimine de 

si as impurezas necessárias.

Afinal eu pergunto:

_ Quanto mal remói  enquanto afia a sua lança na esperança 

de finca-la  no peito alheio?

Pergunto novamente:

_ Valerá a pena? Lhe fará um ser melhor vingar-se?

Trabalhe a serviço do seu bem, porque é certo que se pagar 

na mesma moeda, especialmente sem antes buscar diálogo 

ou perdão, você se põe no mesmo patamar, ou mesmo, 

abaixo daquele que julga ser seu inimigo.

Leia e relembre a parábola que diz que você  nota um cisco 

no olho do outro, mas não vê a trave que está em seu próprio 

olho.

Cuidado!
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     Não acumule.

Tudo o que não tem mais serventia é peso desnecessário que 

apenas fará com que caminhe com mais dificuldade, ou 

ainda, o fará parar pelo caminho.

Tranqueiras como mágoas, ressentimentos e observações 

infelizes sobre as vidas alheias são piores que as tranqueiras 

empoeiradas que você guarda em armários e porões. Estas 

juntam apenas pó, enquanto que as anteriores juntam 

doenças às vezes tão graves capazes de  levá-lo ao 

desencarne.

Coloque na balança, pondere... 

Observe o que realmente deve carregar e lembre-se que 

quanto menos nos ocupamos com pesos desnecessários 

mais forte ficamos e mais longe chegamos.
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     Não espere que a solução venha de fora; dos outros... 

Ela nunca vem, embora às vezes pareça.

Ela vem através de suas mudanças pessoais; aquelas que por 

tanto tempo protelamos ou ignoramos por preguiça ou 

descuido.

Não perca seu tempo tentando mudar o outro... Não 

desperdice seu tempo.  

Mude você, em você e tudo a sua volta mudará.

Mas atente a isto:

_ Se mudar para melhor mudará tudo a seu favor e seu 

caminho ficará leve e prazeroso.

_Porém, se mudar para pior, o contrário  disso também 

acontecerá.

VIGIE  E  DEPOIS  MUDE.
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     Enxergar o belo sem a necessidade de abrir os olhos. 

Enxergar com o coração... Sentir.

Voltar nossos olhos do coração para o próximo, observá-lo e 

entendê-lo sem julgamentos, ficar atento ao que os sentidos 

físicos não são capazes de perceber, sentidos que muitas 

vezes nos enganam.

As pessoas são muito mais do que aparentam.  

Considerar as atitudes, muitas vezes impensadas, 

tempestuosas ou impetuosas, sem levar em conta a dor, o 

momento e a situação, é julgar, e reagir à tais atitudes pode 

vir a se tornar um desastre ou uma perda insuperável de 

alguém que geralmente nos é afeto próximo.

Experimente abrir os olhos do coração para entender e 

atender o próximo. 

Meça por você. 

Como você gostaria de ser acolhido ou entendido diante das 

próprias dores ou frustrações?

Não julgue e não será julgado, não faça o outro se sentir 

como você não gostaria de se sentir. Muitas situações tristes 

podem ser evitadas quando recebemos as ofensas ou 

inquietações alheias com o coração e não com o orgulho.



     O amor é o poder maior, o próprio DEUS.

Ele não esta acima de você, está dentro.

Conduza os seus pensamentos para o doce caminho do bem 

e estes serão a seta a lhe apontar o amor maior.

Caminhe por entre as flores das suas boas ações e este 

também será indicativo do caminho rumo ao amor.

Guarde-se das palavras bruscas e propague de sua boca 

apenas suaves e acalentadoras palavras, tal qual é a brisa 

que preenche o seu ser agora e este ato também o levará para 

o tão esperado amor maior.

São seus pequenos atos feitos com ternura e delicadeza, seus 

pensamentos felizes que o conduzem ao amor maior. Amor 

este que o tempo todo habita, habitou e habitará em você. 

Acesse-o!

Este amor o espera tanto quanto você  o espera.

A GRAÇA DE DEUS - O Pequeno Evangelho Do Amor.
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     Que seja feita a vontade de DEUS.

E que nenhum homem na face da terra sofra.

Que nos corações voltem a brilhar a alegria e a esperança de 

dias melhores.

O turbilhão de emoções antes incontroláveis será 

pacificado, o amor resplandecerá novamente e a face da 

terra será renovada.

Não deixe adormecer dentro de si sua luz tão poderosa e 

santa.  

Sejam  ̈ HOMENS  DE  BEM¨ que vieram para ser.

Alegre-se! Você faz parte do sagrado da vida.

Renove-se! Renasça!

A esperança é a luz que o conduzirá.

Sorria para si mesmo e dê-se a segunda chance, você merece 

e é absolutamente capaz de vencer. 

Juntos ! 

VOCÊ e DEUS.
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     ORAÇÃO DE CURA DAS MÃES DA ÁGUA.

DEUS de luz e de amor puro, força soberana que governa e 

protege, tende piedade dos homens.

A alegria é o antídoto contra a depressão.

Que a partir de hoje seus olhos se abram para as belezas que 

estão ali esperando para serem apreciadas.

Belezas contidas em coisas tão simples quanto as gotas da 

água da chuva que caem e molham a Mãe Terra. 

Como a água que forma pequenas poças e evapora 

juntando-se a imensidão das nuvens. Nuvens que tornam a 

chorar escorrendo por entre as plantações e fazendo brotar a 

vida em todos os sentidos da Mãe Natureza.

E a água ... Que torna a escorrer se espalhando entre as gotas 

do Irmão Rio, que, continua sua jornada, às vezes mansa e 

silenciosa, outras fortes e estrondosas, passando pelas 

cachoeiras e seguindo rumo ao mar. 

Mar que só é grande porque abriga rios e lagos que lhes 

emprestam suas águas.

Águas profundas, mansas, torrenciais, doces ou salgadas, 

sujas ou límpidas... Cada uma com sua magia, com sua 

alegria   de   ser  gota  unida  a  gota  por  um  BEM  MAIOR.



A mesma água que nos fornece a vida, água geradora, 

mantenedora, revigoradora, água que em nós habita e por 

nós habita.

Deixemos todo o nosso Ser ser envolvido pelas águas das 

Mães da Água, que nos trarão a vitalidade capaz de 

dissolver por completo a dor e a tristeza, dando lugar a 

alegria que de hoje em diante reinará em nós.

Silenciosa e pacífica, estrondosa e agitadora, parada ou 

corrente... Que a água possa ser o bálsamo necessário e traga 

de volta a alegria de viver.

DAS  PROFUNDEZAS  DA  MÃE  TERRA

 ATÉ  AS  ALTURAS  DO  CÉU, 

QUE  SEJA   SAGRADA 

A  ÁGUA.
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Mensagens de auto-ajuda psicografadas no Templo 

Ecumênico Arcanjo Miguel.

Atendimento Fraterno-Bio-Psico-Espiritual.

Rua das Acácias, 888, Vila Rica, Extrema- MG

55 35   3435  5591

55 35 9 9191 8995

http://www.temploarcanjomiguel.org/

 




