Minhas frases escritas
01 A felicidade e o amor vêm da seriedade, mas a felicidade traz o riso.
02 Por traz de muitos sorrisos há muita falsidade.
03 As coisas certas vem da luta, do trabalho e da sinceridade.
04 Acho que é a palavra de Jesus e a cultura é que leva a um país a ser país de primeiro
mundo. Mas a palavra de Jesus bem pregada.
05 A justiça divina se completa com o tempo.
06 Dependendo da sombra pode ser a luz e a sombra é tomar a cruz na qual Jesus se refere.
07 A luz vem na busca da verdade.
08 Não é Deus que é ruim, é a justiça divina que acontece.
09 O povo de hoje está cometendo muito pecado sem saber as consequências. Um pecado
muito comum é a falsidade.
10 A religião de hoje é bem diferente da palavra de Deus. Jesus disse: "Não só de pão vive o
homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, 4".
11 O que traz a verdadeira felicidade são os mandamentos de Jesus.
12 A hipocrisia na maioria das vezes é oposta a justiça.
13 Deus fez a vida do ser humano cheia de pegadinhas difíceis.
14 Como as coisas boas da vida podem acontecer se as pessoas não tiverem consigo a
verdade.
15 O mundo acabando ou não, quem peca só vai para a desgraça.
16 Não errem hoje porque vocês podem pagar no futuro.
17 As aparências enganam sobre o certo e o errado.
18 No caminho maligno tem o inferno e a desgraça. E só quem conhece a verdade sabe o
que é certo e o que é errado.
19 O que traz a paz é a consciência limpa.
20 É Deus quem manda e não o povo.
21 O meu livro de Jesus é a peça para o Brasil de tornar-se de 1° mundo e ser um país
alegre.
22 A educação é uma peça fundamental para acabar com a criminalidade no Brasil.
1

23 A natureza do ser humano e seu interior são complicados, e temos que trabalhar, lutar e
respeitarmos essa natureza para termos amor ao próximo.
24 Deus é bom mas exige esforço das pessoas.
25 Os aparecidos são todos chatos.
26 Para mim, a falsidade é pecado.
27 Antigamente não podia rir quase nada, hoje é difícil rir a hora que quiser e ser verdadeiro.
28 A felicidade traz o riso, mas o riso não traz a felicidade. A felicidade tem início ao
praticarmos a verdadeira palavra de Jesus.
29 O que é hipocrisia e bom não é bom para o coração. O que é bom para o coração é ser
verdadeiro e amar o próximo.
30 A sociedade antigamente era muito fechada, hoje ela está liberal demais.
31 Minha religião é o Havy Metal e mais a palavra de Jesus.
32 O bom pode ser o maligno, mas o bem e do bem. Jesus disse Só Deus é bom.
33 Normalmente quem é bom pratica o mal, e quem tem a aparência má e abre o coração
fica com o coração bom.
34 Um dia, os que praticaram o bem é que irão renascer e serem felizes.
35 A maldade se esconde atrás da falsidade.
36 A seriedade pode levar à alegria interior e ao amor ao próximo.
37 As aparências escondem a verdade sobre o certo e o errado.
38 Se quiser viver muito preocupe-se também em não pecar.
39 As coisas vão ficar ruins para quem pratica o mal.
40 Todo mundo é gente boa quando não há assuntos polêmicos.
41 Dependendo da sombra pode ser a luz.
42 Deus está no céu e na alma podemos senti-lo amando a ele e ao próximo.
43 Meu site de Jesus é www.jesussacrificio.com.br.
44 A melhor educação vem de casa.
45 A gozação é uma sacanagem e um problema mental.
46 Normalmente em uma discussão ou briga os 2 lados estão errados. E geralmente um lado
está mais errado que o outro. Mas nem sempre é assim.
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47 Quem não peca é que vence, mas tem hora que é difícil saber o que é pecado.
48 É bom ficar calmo, mas temos que respeitar a ira.
49 Tem hora que é difícil perceber a justiça divina, mas ela sempre acontece nem que seja
aos poucos.
50 Presenciei a época da seriedade e a época do riso. Mas na época da seriedade também
tinha muita risada.
51 Normalmente as pessoas não gostam de escutar seus erros e defeitos.
52 O Brasil deveria dar mais incentivo a educação e a cultura para acabar com a
criminalidade e ser país de 1° mundo.
53 Só pelo esforço se consegue as coisas que valem a pena.
54 15 Acredito que o caminho para ser feliz é ser justo e amar o próximo.
55 O caminho para ser justo e ter um coração bom é ser verdadeiro e amar o próximo.
56 É difícil ao mesmo tempo tomar a cruz, ser verdadeiro e falar de Jesus.
57 Quem é verdadeiro e toma a sua cruz fica nervoso.
58 Na vida existe uma magia e um mistério, e podem ser usados de um jeito positivo ou
negativo.
59 A seriedade na maioria das vezes é ser verdadeiro.
60 Hoje em dia quem é serio fica nervoso.
61 Teve uma época que eu apoiava mais a risada, hoje eu apoio mais a seriedade.
62 Quem busca a verdadeira verdade acha.
63 Uma grande parte de ser verdadeiro é a seriedade, e quem é serio fica nervoso. E ser
verdadeiro é uma qualidade que Jesus elogia e da ênfase em sua época. Mas é bom manter a
calma e temos que respeitar a ira.
64 A falsidade e a hipocrisia reinam no fim do mundo.
65 Hoje em dia quem é serio fica nervoso e o amor ao próximo nasce da seriedade. Mas a
paz também tem seu lado bom.
66 Uma das boas educações que tive em casa foi Humildade, praticar o bem, quem faz
coisas erradas tem um julgamento, lutar, trabalhar pelas coisas e paz.
67 Acho que o que mais contribui para um país evoluir é a verdadeira palavra divina.
68 Acho que ate o bom dia, boa tarde e boa noite tem uma parte ma educada e maligna.
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69 O verdadeiro caminho certo é difícil e exige esforço.
70 Acho que o inferno é aqui, o reino dos céus e a vida também. E o reino dos céus e a vida
estão representados pelas bandas e músicos famosos.
71 Para mim os judeus de hoje são os rockeiros e outros estilos musicais. E o motivo da
crucificação de Jesus escrito em sua cruz é que ele era o rei dos judeus. Tinha os judeus que
acreditavam em Jesus e os judeus contra Jesus.
72 As pessoas costumam confundir satanás com santo.
73 Antes de buscarmos a felicidade temos que buscarmos primeiramente o caminho
verdadeiramente certo. O caminho certo é ser justo, guardar os mandamentos, buscar e
praticar a verdade e tomar a cruz. E acho que os justos é que irão ser felizes no final.
74 Não adianta se iludir com o fácil, porque o fácil é o caminho para o coração ruim e para o
fim do mundo.
75 Não somos obrigados a ser amigo de todo mundo. Até Jesus tinha seus inimigos.
76 Estamos em um tempo de transformação, futuramente vai aparecer quem está certo e
errado. Mas isto já pode ser visto na palavra de Jesus.
77 A alegria é consequência de uma consciência limpa.
78 Toda má ação tem uma consequência ruim.
79 O que dá sentido a vida é o amor às pessoas e a Deus. E se consegue esse amor é com
pouca ou sem hipocrisia e tomando a cruz.
80 Não adianta se enganar pela sedução, com o tempo você vê que não compensa.
81 Ate as bíblias são mentirosas ou diferentes, em algumas passagens se vê claramente a
grande diferença entre elas.
82 Hoje o povo procura mais a felicidade do que as coisas certas. Mas para mim os justos é
que irão para a vida e entrarão no reino dos céus.
83 Satanás e a hipocrisia é que estão reinando hoje. Março 2013.
84 Há coisas que é certo pra uns e errados para outros. Mas só saberemos sobre o certo e o
errado na busca da verdade.
85 O ser humano não consegue entender os mistérios da vida sem a palavra de Jesus.
86 Tem hora que o caminho certo não é fácil, nem simples e é polemico.
87 A risada forçada é para não ser antipático, talvez para esconder a maldade, tristeza ou ira,
de quem não foi feliz no passado ou ate de quem não entende alguns dos principais mistérios
da vida. Mas acho a risada forçada de certa forma uma atitude errada.
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88 Temos que ser verdadeiros para amar o próximo, e quem é verdadeiro tem inimigos, isto
é tomar a cruz. Mas temos que amar também nossos inimigos.
89 Quem peca se suja.
90 Pra quem vai para o caminho errado é sempre difícil e ruim, e isso se concretiza com o
tempo. Mas o caminho certo também é difícil e lutado.
91 Quando eu era mais novo na minha adolescência eu entendia muito o mundo do ser
humano. Outra época depois eu entendia pouco. Hoje estou voltando a entender.
92 Deus gosta e exige de ver esforço das pessoas. Por isso existe todo esse mistério. E temos
que trabalhar da maneira certa em cima desses mistérios.
93 O julgamento, a própria pessoa se faz, por suas escolhas.
94 Muita gente não entende a palavra de Jesus porque não concorda com ela. Não concorda
porque suas ações são contrarias a ela.
95 Quem pratica o mal se ferra, quem pratica o bem Deus ajuda.
96 O amor ao próximo é muito oposto da lógica de aparências. Mas tem vez que esta lógica
é certa.
97 Será que os hipócritas são justos?
98 O mundo de muitos seres humanos é assim, primeiro é tudo bonitinho, na hipocrisia e na
chatice. Depois o coração fica ruim, ficam de saco cheio e todos se separam.
99 Acredite, nem todas as pessoas que ficam perdidas por um tempo são injustas ou doidas.
Isto pode ser só uma fase da vida delas.
100 Se quiser alcançar a felicidade e o bem estar tem que praticar a verdadeira palavra de
Jesus.
101 Existem desenhos animados que o vilão dá uma risada quando faz uma má ação. Quer
dizer que a filosofia de sempre rir pode estar errada.
102 Para falar coisas boas e certas tem que ter um coração bom, para ter um coração bom
tem que tomar a cruz. E isto hoje é muito difícil e raro.
103 Quem peca perde muito.
104 Para quem pecou o caminho certo fica mais longe e mais difícil.
105 Pense duas vezes no que é certo e errado, isto pode decidir o rumo de sua vida. Busque
a verdade e vai encontrar o que realmente é certo e errado.
106 Parece que o mau humor hoje é proibido.
107 Quem faz coisas erradas vive na merda.
5

108 O Rock é um dos estilos musicais que menos enjoa.
109 O caminho para ter um coração bom e ser feliz é tomar a cruz, ser verdadeiro, amar o
próximo e ser justo.
110 Relaxar para mim é parecido com sedução, e sedução é obra de satanás.
111 A verdade muitas vezes é polêmica.
112 Um bom compositor é assim, primeiro ele pega a inspiração, depois ele pensa para
concluir a arte.
113 As pessoas que mais sabem são as que a maioria menos espera.
114 Quem ama enxerga melhor.
115 A alegria de uma criança certa é muito grande.
116 O inferno e o reino dos céus é aqui. E a morte não é de corpo e sim de espírito.
117 Enquanto a justiça não acontecer os justos não ficarão aliviados e satisfeitos.
118 O povo acha que as coisas são fáceis e depois vira essa merda que está hoje.
119 Acho que quando a justiça acontecer, o povo vai voltar a amar o próximo.
120 A vida é igual à matemática, se você não tiver uma fórmula, não encontrará a solução. E
essa fórmula é a palavra de Jesus.
121 A coisa que mais destrói uma nação é colocar pessoas ruins no poder.
122 A sabedoria da terra se aprende com o passar dos anos. A sabedoria das coisas divina se
aprende com a busca da verdade com a pratica da palavra de Jesus.
123 Sempre terá uma época difícil, tanto para os justos tanto para os injustos.
124 Todas as pessoas são difíceis, até para alcançar um coração bom é difícil, tem que tomar
a cruz.
125 É costume de falar ao cumprimentar, tudo bom, tudo bem, bom dia, tranquilo, beleza,
joia e estes costumes levam as pessoas a ser falsa, terem um coração ruim e a fechar o reino
dos céus.
126 Hoje em dia parece que temos que ser falso para sobreviver.
127 Não adianta se iludir com o errado e satanás, com o tempo os malefícios aparecem.
128 Enquanto formos obrigados a ser hipócritas para sobreviver a multidão não estará no
reino dos céus.
129 Ajudar as pessoas é certo, mas normalmente é difícil ajuda-las.
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130 Não adianta exigir que uma criança seja totalmente boazinha, porque fazendo isto
futuramente as consequências são bem maiores.
131 Não temos que ser bom e sim praticar o bem, isto são coisas muito diferentes com
efeitos opostos.
132 A falsidade não traz a verdadeira felicidade.
133 Hoje é só o tempo para deixar as coisas em ordem.
134 Não sou contra e nem a favor do homossexualismo, tenho amigos gays, mas sou contra
a falta de respeito. E isto muitos gays fazem.
135 Temos que respeitar o ciúme do próximo, mas tudo tem limite.
136 O povo acha que a justiça não acontece. Então ela acontece e colocam a culpa em Deus
e se esquecem dos seus malfeitos.
137 O amor nasce é na seriedade.
138 Tem muitos falsos cristãos que se dizem cristãos, mas seguem o verdadeiro satanás.
139 Tem muito bandido que leva fama de herói, e tem herói que não é reconhecido e às
vezes é até mau falado.
140 Ir para o caminho fácil só dá merda.
141 A impunidade atrapalha o desenvolvimento do país.
142 A felicidade do injusto dura pouco.
143 A pessoa justa sofre com outras pessoas. As injustas sofrem por si mesmas.
144 As coisas da vida são misteriosas e difíceis.
145 Parece que hoje não existe uma consciência integra sobre o certo e o errado.
146 Conheço a lua, o céu e o inferno, mas conheço pouco a terra.
147 A falta de verdade leva ao verdadeiro inferno.
148 Cuidado com a fácil ele pode ser a tentação de satanás.
149 É tolice achar que é esperto fazendo coisas erradas.
150 A falta de orientação, informação, educação, cultura e a má distribuição de renda são
fatores que aumentam a violência.
151 As coisas não é cem por cento paz e nem cem por cento ira. Existe um equilíbrio entre
estas duas questões.
152 Muita gente acha que satanás é o santo e o santo é satanás.
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153 Muita gente corrompe a terra pregando mentiras. E sobre essas pessoas o julgamento
divino é mais intenso.
154 O povo hoje segue é satanás para ganhar dinheiro. Mas isto tem muitos malefícios.
155 Pense duas vezes antes de falar de uma pessoa.
156 Hoje o mundo não liga muito para a justiça e hoje as coisas não estão em ordem, tem
muita criminalidade e pouca música boa.
157 Hoje o que mais tem é pessoas injustas.
158 Hoje somos obrigados a rir em muitas situações.
159 Nunca vou estar bom, porque sempre vai existir uma maldade dentro de mim por mais
que seja pequena.
160 Quando a justiça acontecer por inteiro vou ficar aliviado e lembrar as coisas erradas que
o povo cometeu e suas falsidades.
161 As coisas que vão contra o amor ao próximo são erradas. São exemplos muito comuns
disso a gozação e zuação do outro e também a falsidade ou hipocrisia.
162 O silêncio tem atitude.
163 Bagunçar é mais fácil que organizar. Para renascer e começar de novo tem que
organizar. E é na organização, confiança, seriedade e respeito que o amor nasce.
164 Em muitos casos se a pessoa não for falsa os outros a tratam mal e ela acaba ficando
nervosa.
165 Vivemos em um mundo de falsidade, injustiça, criminalidade, com pouco amor ao
próximo e muita gente seguindo satanás.
166 De que adianta o país ter muito dinheiro se tem muita gente passando necessidade. É
melhor ter uma quantidade media com mais boas ações e com mais alegria. Não é na
falsidade que se alcança isto.
167 Tem muitas palavras e frases que não mudam muito as pessoas. Mas tem algumas que
mudam e realmente marcam as pessoas.
168 Tem gente que enxerga mais o caminho do mau. Outras o caminho do bem. Mas tem
gente que enxerga os dois lados da moeda.
169 A verdadeira palavra divina dá incentivo para as pessoas, faz o país desenvolver e ser
feliz. No Brasil tem esta palavra, que é a tradução da bíblia AVE-MARIA, o evangelho de
João, Mateus e o Apocalipse.
170 É bom ficar calmo, mas muitas vezes temos que respeitar a ira dos outros.
171 Sinceramente, tenho orgulho do meu passado.
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172 Antigamente o povo era mais serio, mais alegre e tinha mais respeito.
173 Não sei se sou inteligente, mas faço esforço para pensar.
174 Hoje, é muito complicado e perigoso praticar a palavra de Jesus ao extremo e falar que
segue ele.
175 O amor e a felicidade nascem da seriedade e do respeito.
176 Uma pessoa alegre e seria é muito digna.
177 Temos que seguir as palavras de Jesus mas sempre buscando a verdade na vida real. A
vida real é a prova da verdade na palavra de Jesus.
178 O erro dos religiosos é seguir traduções de bíblias erradas e livros que não é a palavra
de Deus. E o erro de quem vive só a vida real é não ter essa palavra divina verdadeira para
esclarecer e guiar o caminho certo.
179 O ideal é viver a vida real em primeiro lugar e seguir a palavra divina. De livros certos
da bíblia e da bíblia certa.
180 Se Rock for religião, a minha religião é o Rock.
181 A maioria dos católicos hoje é hipócrita e ficam de risadinha, julho 2013. Fato.
182 Acho que temos o direito de ser amigo de quem a gente quiser ou talvez ate gostas de
quem a gente quiser.
183 Com coisas polêmicas não é bom dar muito as caras.
184 Nem todo mundo que é mais velho sabe falar tudo oque é certo e errado.
185 O caminho para a felicidade é buscar a verdade, guardar os mandamentos de Jesus e
tomar a cruz.
186 Acho que se a pessoa não for forte e não buscar as coisas certas ela acaba odiando Deus.
187 O país perfeito é alegre, serio e solidário.
188 Tem gente que além de chato é encrenqueiro.
189 Porque eu falo de Jesus não sou obrigado a ser do jeito que os outros queiram que eu
seja. Sou do jeito que eu acho certo.
190 Quem cria a confusão e a mentira para as pessoas são vitima do seu próprio ato.
191 Hoje o povão só preza a paz, o sorriso e a simpatia. Preza muito também a hipocrisia e
ao não julgamento. Agosto de 2013.
192 Hoje somos quase obrigados a ser simpático.
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193 Os que vão longe no caminho certo, muitas vezes não valem nada na boca de quem não
presta.
194 Quem tenta se bom fica com o coração ruim. E quem tem o coração ruim tenta ser bom.
195 Quem só pensa em si próprio prejudica a si próprio.
196 Deveríamos corrigir nossos erros ao invés de culpar as pessoas.
197 Quem não encontra a verdadeira felicidade busca ela na risada.
198 As pessoas não buscam a verdade, depois a vida fica ruim e acham que Deus é ruim.
199 Será que é certo confiarmos cem por cento em pessoas?
200 A qualidade da educação que os pais dão pro filho é reflexo do que eles aprenderam em
suas vidas.
201 Ser bom muitas vezes é hipocrisia, e a hipocrisia na maioria das vezes é o mau.
202 Seguir o caminho errado deixa o coração ruim. Um desses caminhos errados é a
falsidade. A verdade é a resposta na vida real sobre o certo e o errado.
203 Como educar as crianças se as coisas não ficarão resolvidas entre os adultos,
principalmente sobre a justiça.
204 É muito raro as pessoas darem certo umas com as outras sem terem que usar da
falsidade.
205 Prefiro o amor do que a risada.
206 Força de vontade, seriedade e ira costumam andar lado a lado.
207 O amor nasce é na seriedade e ser verdadeiro. Se isso acontece normalmente as pessoas
a sacaneiam e a zouam, e ela acaba ficando nervosa.
208 Os brasileiros ignoram uma coisa muito importante a seriedade e o respeito.
209 Acho que não precisa seguir satanás para ganhar dinheiro.
210 Normalmente as pessoas se ofendem quando falamos seus próprios de defeitos.
211 Ha uma grande diferença de quem é nervoso e quem pratica o mau. Mas os dois tem
semelhança.
212 As doenças mais comuns na atualidade é a hipocrisia, a maldade de intenção e coração e
a má cultura. Essas doenças levam principalmente à obesidade, violência e ao uso de drogas.
213 Quem tem um coração ruim vive na merda, e procura religião para melhorar de vida. E
a hipocrisia é uma das coisas leva a pessoa a ter um coração ruim.
214 Normalmente pessoas serias tornam se divertidas.
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215 O caminho certo começa na paz.
216 As pessoas verdadeiras surpreendem para o bem. Elas tem um coração bom e ficam
alegres de verdade.
217 A felicidade vem na consciência limpa e no amor ao próximo.
218 Quem segue satanás de verdade não é feliz.
219 A vida é cheia de mistério e surpresa, quanto para os justos e injustos.
220 Quando a pessoa perde o amor ela fica fraca.
221 Não quero o bem sempre pra todo mundo, porque quero justiça pra muitos.
222 Tem pessoas que você fala os defeitos dela pra ela, ela não te escuta e fica com raiva de
você. Neste caso é melhor ficar calado.
223 Normalmente quando a pessoa está de mal humor ou triste, ela fica dando risada falsa
para não ir contra a outras pessoas.
224 Uma das formas da pessoa melhorar o coração é ela ser verdadeira.
225 Vivemos em um mundo que somos obrigados a fingir que gostamos de todo mundo.
226 Dois dos grandes motivos que a religião católica era mais respeitada, a pregação da
seriedade e assuntos sobre a justiça.
227 Descobri a felicidade foi na seriedade.
228 Os escolhidos serão cristãos que pratica a verdadeira palavra de Jesus, que segue a
verdadeira verdade e que tem o passado quase puro.
229 Oque mais atrasa um país é a sedução, também traz hipocrisia, violência e mal estar. Vi
isto na vida real do Brasil.
230 Tenho a impressão de que quem apronta em um relacionamento é o que mais sofre no
casal.
231 Prefiro pessoas metidas, tiradas e corretas do que pessoas palhaças, zoadoras e sacanas.
232 As cosias certas não caem do céu, cada um tem que carregar sua cruz.
233 Muita gente hoje acha que o outro tem que ser simpático. Mas exigir simpatia gera
falsidade, deixa o coração ruim e diminui o amor ao próximo.
234 Nem todo mundo que prega o evangelho tem o passado negro.
235 O salario é dado pra quem trabalha. Assim também é a alegria, só consegue alcança-la
quem esforça pra praticar a palavra de Jesus.
236 A alegria é igual ao salario, só alcança quem trabalha.
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237 O mundo poderia ser bem melhor, o problema é que ele está com pouca luz.
238 O povo de hoje não quer quase nada com a seriedade. Só são hipócritas e só querem
risada.
239 Acho que quem foca demais em um assunto fica meio perdido e meio doido.
240 Hoje em dia, satanás pode ser a coisa que o povo menos espera.
241 Para chegar no bonito tem que passar pelo feio, mas um feio da maneira certa.
242 Muita gente passa uma vida cheia de erros pensando que está certa ou não se
arrependem. Depois ela cresce e ficando mais velha percebe que estava errada e que esta
vida cheia de erros não compensa.
243 O pecado adoece a mente e a mente adoece o corpo.
244 Eu quero justiça para as pessoas sacanas.
245 É muito desagradável, eu, minha consciência e meu passado sabem que estou certo, e as
outras pessoas me tratam como uma pessoa muito errada.
246 O aconchego e achar que as coisas são fáceis leva a pessoa a seguir o errado e satanás.
247 É tolice achar que as coisas vão dar certo pela hipocrisia e palhaçada.
248 A grande pegadinha do julgamento é o renascimento de água e espirito.
249 Antigamente tinha seriedade, alegria e amor ao próximo. Hoje tem chatice, esforço para
a simpatia e hipocrisia.
250 A alegria é composta de consciência limpa e amor ao próximo.
251 Meu medico falou que não sou doido, não sou esquizofrênico e talvez nem tenha
depressão. Também não tenho tristeza, mas sou dependente de remédios anti depressivo.
252 Muitas pessoas hoje segue satanás, e a verdade eles ignoram. E muitos não sabem o que
é satanás.
253 Satanás está reinando já tem um bom tempo, este ano é o de 2013.
254 É difícil as pessoas que sabem o caminho certo falar dele. Porque este caminho é
perigoso, complicado e difícil. Entrar na porta estreita e tomar a cruz não é fácil.
255 Para renascer da água tem que jejuar, e para renascer de espírito tem que amar a Deus e
ao próximo.
256 Não é Deus que é ruim, é que as coisas são difíceis.
257 Quando vier as consequências lembrem se que vocês fugiram do caminho certo e da
verdade.
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258 Parece que somos obrigados a rir quase toda hora.
259 Hoje somos obrigados a rir e isto é muito sem graça.
260 A hipocrisia traz o coração ruim.
261 Acho que estamos vivendo a escuridão, ou seja, a confusão entre o que é santo e o que é
satanás.
262 Igual nos dias normais assim também é na vida do ser humano. Tem a hora do dia e da
noite, da luz e da escuridão.
263 Porque falo de Jesus não tenho que ser falso, dar risada, ser simpático com todo mundo
e ficar com a imagem da besta na cara. Não falo de Jesus para agradar a todos, falo dele para
um mundo mais justo, cheio de verdade e de luz.
264 A arma dos fracos é a desonestidade264 A arma dos fracos é a desonestidade.
265 O amor normalmente tem inicio e recomeça é na família.
266 Muita gente gosta mais de satanás do que de Deus.
267 Meu livro de Jesus é o evangelho quase explicado por meio da organização. Mas ele vai
ser aprovado quando a verdade aparecer com mais força.
268 Normalmente quando uma pessoa vai fumar ela faz a imagem da besta da fera ou de
satanás.
269 Um dos motivos que muita gente se enganou com a bíblia é que acreditaram em uma
filosofia fácil e hipócrita. E o ensinamento de Jesus é oposto a isto.
270 Acho que tem muita violência no Brasil porque o brasileiro é muito folgado e
desrespeitoso.
271 Confiar em alguém hoje é quase uma loucura ou algo impossível.
272 Um dos pontos maior da evolução é a seriedade.
273 Não tomo minha cruz de novo porque sou nervoso e é perigoso. E também porque acho
que não chegou a hora certa. Ano atual de 2013.
274 Muitas pessoas pecam muito quando novas e passa o resto da vida pagando seus
pecados e pecando novamente sem reconhecerem seus erros.
275 Discordar das pessoas nem sempre é errado.
276 Muita gente hoje é falso, chato e sacana.
277 Eu sou a lua da noite.
278 Pessoas que não conseguem vencer tentam derrubar os que estão vencendo.
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279 O Rock é mais da Inglaterra e dos Estados Unidos, eles são exemplo de cultura e
musica. São países de primeiro mundo e desenvolvidos, um exemplo para o mundo.
280 Abafar a revolta com falsidade piora muito a situação, e esse é o grande mau do Brasil.
Mas é difícil falar a solução, e ela não é pela falsidade.
281 Hoje somos praticamente obrigados a rir sem nossa vontade.
282 O dia irá amanhecer algum dia, e as pessoas estarão com fome do amor de novo. A
justiça futuramente vai acontecer com mais força.
283 Muita gente é assim, unidos por um sorriso mas separados no interior.
284 Muita gente religiosa fala muita besteira no contexto palavra de Deus.
285 Para se chegar na harmonia e na inspiração tem que enfrentar a luta e o trabalho. Não é
pela falsidade igual muitos pensam.
286 Amar aos inimigos é um dos últimos estágios da perfeição.
287 Nunca estou bom. Ou estou bem, ou ruim ou mais ou menos.
288 É um atrevimento perguntar se a pessoa está boa, o certo é perguntar se ela está bem.
289 Não coloque a perfeição em primeiro plano, busque ser verdadeiro e amar o próximo
primeiro, só depois a busque.
290 Quem peca muito também fica doente, doente primeiro da alma depois de corpo.
291 Muita gente peca peca, depois vem as consequências e colocam a culpa em Deus
esquecendo dos seus pecados.
292 Sua cabeça e suas ações é que vão mostrar se você é o joio ou o trigo.
293 A raça mais desequilibrada e ignorante é a raça do povo falso.
294 O respeito e a seriedade andam lado a lado.
295 Os brasileiros estão engordando porque hoje somos quase obrigados a dar risada falsa.
296 Muitas pessoas não fazem justiça, fazem vingança. A verdadeira justiça é justa.
297 A verdadeira felicidade é de amor e de espírito.
298 Confiança é assim, em alguns você confia mais, em outros menos, mas a confiança total
é perigosa e acho que não é saudável porque todo mundo tem o direito de desconfiar.
299 O amor está ligado à confiança.
300 Os judeus de hoje no qual Jesus confirmou ser o rei são principalmente os rockeiros.
301 Todo o mal que as pessoas me fazem volta pra elas, na medida certa.
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302 Muita gente fala mal de mim é porque não concordam e não entendem minhas
pregações do evangelho, e por causa da assimilação do Havy Metal e o evangelho.
303 Nem todo nervoso não é bacana. E nem todo nervoso é bacana.
304 Se todo mundo for simpático com todo mundo no sentido de falsidade, as pessoas
cometem sacanagem e falam mal das outras pelas costas. E isto aconteceu em 2013.
305 Acho que quem fica doente da cabeça fica doente de corpo. E na maioria dos casos este
tipo de doença da cabeça é a doença do caminho errado.
306 Quando o julgamento maios vir, lembre se de suas sacanagens, provocações e
falsidades.
307 O julgamento maior chega, é só questão de tempo.
308 A musica que os bandidos mais gostam é o funk carioca.
309 Tem gente que acha que só ele pode ficar nervoso.
310 Hoje as pessoas são falsas em muitos momentos para evitar oposições, brigas verbal e
física e porque somos descontrolados principalmente pela ira. Isto é verdade hoje no ano de
2014.
311 Hoje o caminho mais serio e a ira andam lado a lado.
312 Para renascer de água e espírito e entrar no reino de Deus temos que jejuar, amar a Deus
e ao próximo.
313 Até os justos passam algumas fases em suas vidas em que não são felizes.
314 Se a geração mais nova quer ter alegria, honestidade e o caminho o certo, ela tem que
seguir a verdadeira palavra de Jesus.
315 Não apoio o uso de drogas e nem uso, que isto fique claro.
316 Julgar pela aparência nem sempre é roupa ou aparência física, pode ser por não analisar
uma situação direito.
317 Um dos motivos que as pessoas cometem erros é a dificuldade de enxergara justiça.
318 A pessoa quanto mais folgada, mais difícil de mexer é.
319 O caminho certo e errado é difícil, mas o caminho certo é melhor.
320 A felicidade está ligada ao caminho certo que talvez seja difícil de se encontrar.
321 Rir sem vontade e forçado é uma ação oposta ao amor ao próximo.
322 Muita gente segue satanás achando que é o certo. Mas com o tempo eles vão
percebendo que estavam errados.
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323 No mundo dos malandros e hipócritas a ira dos outros é inaceitável.
324 Gosto da palavra de Jesus não só porque ela é a verdadeira palavra de Deus. Mas
também porque na vida real ela é verdadeira, mesmo sendo polêmica e me ajudou a ser
justo, amar o próximo e encontrar a felicidade.
325 Hoje em dia a seriedade está desrespeitada, assim não tem mais alegria que vem de
dentro, amor ao próximo e pouca violência. 2014.
326 O povo confunde Cristo com satanás e satanás com Cristo.
327 Muita gente acha que segue a Cristo, mas segue satanás, e muita gente acha que segue
satanás, mas segue Cristo.
328 O segredo do sucesso está na pratica da verdadeira palavra de Jesus, sucesso na vida
espiritual ou na vida financeira, mas o sucesso na vida espiritual é mais arriscado. O sucesso
é difícil nas duas situações.
329 É difícil ou impossível ter felicidade sem justiça e ela não acontece porque as pessoas
de hoje são falsas.
330 Respeitar o ciúme do seu parceiro dá mais confiança para ele. Mas tudo tem limite.
331 Para se ter sucesso muitas vezes é necessário se opor a muitas pessoas.
332 Deus quer ver as pessoas se esforçarem e achar o caminho certo.
333 Não sou bonzinho e sou nervoso, mas sempre fui fiel e justo.
334 Hoje o mundo inteiro está passando por uma prova que no futuro vai ter o julgamento e
a recompensa desta prova.
335 Já passei muito por esta situação: haja saco pra tanta zuação.
336 Quem quer seguir o caminho da felicidade e da verdade vai precisar da verdadeira
palavra de Jesus até depois da morte de espírito.
337 Quem pensa em ter um bom dia acaba indo para o caminho errado porque o caminho
certo é difícil e também tem momentos ruins.
338 Acho que a maioria das pessoas acha que ela é a mais esperta de todo mundo.
339 Não é simples alcançar o amor ao próximo e a Deus.
340 Muita gente tem medo de satanás, mas não o conhece e segue ele achando que é o certo
e o santo.
341 Porque a pessoa é polêmica não significa que ela está errada.
342 Muita gente confunde satanás com Jesus.
343 A pessoa séria pensa mais e é mais centrada.
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344 A pessoa séria pensa mais e é mais centrada. E assim é mais fácil de amar o próximo e
de ter mais respeito com as pessoas.
345 Satanás veio pra falar que as coisas são fáceis e que temos que ser falsos. Jesus veio pra
falar que temos que nos sacrificar e ser verdadeiros, sem falsidade.
346 Respostas convenientes para perguntas de cumprimentos: Tudo bem? Oi. Tudo bom?
Oi. Bom dia, oi. Tranquilo? Oi.
347 A pessoa que se esforça muito para praticar a palavra de Jesus acaba ficando nervosa.
348 Deus quer ver as pessoas se esforçarem do jeito da vontade dele.
349 Enganar as pessoas usando o nome a palavra de Deus você prejudica a você, aos justos
e aos injustos.
350 Muita gente acha que está seguindo Jesus, mas na verdade está seguindo satanás.
351 Não faça mal às pessoas e nem siga o caminho errado, pois o inferno e a desgraça são
aqui na terra.
352 Não acredite em qualquer coisa que as pessoas te contam, porque além das pessoas
distorcerem a historia e exagerar, elas também não contam o outro lado que a outra pessoa
errou.
353 Os pecadores tem medo da justiça e muito deles a impede de acontecer.
354 O destino dos pecadores é o sofrimento.
355 O ser humano está sempre em transformação. Como nos dias normais o sol nasce e
morre, assim também acontece na vida das pessoas, tem a época da luz e das sombras. E
estamos nas sombras, o sol vai nascer de novo graças aos escolhidos porque estamos no fim
do mundo.
356 Quem perde no jogo da vida é quem peca.
357 Normalmente as pessoas me perguntam assim, você está bom? Eu respondo, não, estou
meio bom e meio ruim, estou normal.
358 Tem coisas que alguns dizem ser pecado, mas na verdade não é. E em outras situações
alguns dizem que não é pecado e na verdade é.
359 Tem pessoas que sacaneiam as outras, depois suas vidas ficam pior que já estavam
antes, e ainda por cima culpam outras pessoas e a Deus.
360 Não há felicidade sem a pessoa passar por sacrifícios.
361 Vivi em uma época tipo assim, a ditadura da falsidade e do riso.
362 A pessoa antipática não é aceita pela maioria e outras muito simpáticas são falsas e sem
graça.
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363 Muitas pessoas falam de Deus e outras que praticam o evangelho.
364 Tenho um problema sério, eu não gosto de gente ruim, mas não gosto de coisas erradas.
Então não sou santo e nem perfeito.
365 Alguns dizem que sou sistemático, mas é que não gosto de coisas erradas e sou meio
nervoso.
366 Vingança não é justiça.
367 Felicidade hoje é só para os fortes.
368 As pessoas hoje ignoram as coisas importantes e difíceis em relação ao evangelho e
vivem sem muito espírito. Alguns com esperança no futuro e outras sem.
369 Em algumas situações temos que ir contra as pessoas para alcançar as coisas certas.
370 A maioria das pessoas que seguem demais o caminho sério acaba caindo na palhaçada.
371 Eu peguei a melhor bíblia, dentro dela os melhores livros e organizei. E fiz o livro que
se chama "Organizando o Evangelho".
372 Seguir o caminho certo exige esforço e sacrifício, mas seguir satanás é muito pior o
caminho e as consequências.
373 Antigamente tínhamos amor, respeito, justiça, as pessoas eram mais verdadeiras e as
coisas eram mais difíceis e lutadas. Mas algumas pessoas acreditavam que as coisas eram
fáceis, que não precisávamos preocupar muito, que falsidade não tinha problema. E hoje
vivo em um mundo confuso, com muita violência, falsidade e o povo não sabe como
melhorar as coisas para voltarmos a viver bem, com orgulho, alegria e pouca violência.
374 Ninguém é santo, mas tem algumas pessoas que chegam perto.
375 Muita gente segue satanás achando que é o certo ou por fraqueza e depois a vida vira
uma merda e acham que a culpa é de Deus.
376 O povo de hoje está com as ideias muito fora do lugar.
377 A sua consciência responde tudo sobre o certo e o errado.
378 Tenho a impressão de que quando eu ficasse nervoso em vez de tomar remédio o povo
respeitasse a minha ira e eu iria curar minha depressão.
379 Quem tem a coragem desregulada acaba ficando medroso.
380 Quem procura as coisas certas nem sempre tem um bom dia.
381 Normalmente quando a pessoa faz uma coisa errada ela dá uma risadinha.
382 Com o tempo a verdade aparece, e a verdadeira palavra de Jesus se confirma.
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383 A vida do ser humano é igual às quatro estações do ano. Na primavera é época de
crescer as flores e de semear a palavra. No verão tem frutos, flores, faz calor, o povo crescer
e curte a vida e vai da água para o fogo. No outono é época dos frutos e da colheita e de
separar o joio do trigo. No inverno faz frio e as coisas ficam mais calmas e é época de jejum.
384 Quanto mais a pessoa peca mais ela tende a seguir satanás ter seu jeito e carregar sua
imagem.
385 Acho que nos países que o povo é mais relaxado e folgado tem mais violência e
criminalidade. O Brasil é um bom exemplo disso.
386 O povo é chato, falso, fofoqueiro e perigoso, por isso os roqueiros e metaleiros não
falam de Deus, pois a verdade é polêmica. E muita gente segue satanás e acham que estão
certos e satanás está certo.
387 Quanto mais a pessoas é verdadeira mais chance ela tem de ser honesta.
388 Acho que a vontade de Deus é que esforcemos e lutemos pelas coisas certas como: ser
verdadeiro, amar o próximo, perdoar, educar os outros, profetizar, descobrir a verdade e etc.
389 Deus está entre o médio e o agudo.
390 Muita atenção ao saber o que é satanás e com a falsidade, que segue satanás e é falso
fica com maldade na cabeça e no coração.
391 Muitas vezes é difícil encontrar a verdade. Muitos falam de Deus e seguem satanás e
poucos falam de satanás e seguem Deus.
392 Risadinha falsa forçando simpatia pra mim é falsidade e diminui o amor ao próximo.
393 As pessoas não aceitam a ira porque ela é descontrolada, e a pessoa fala e faz besteiras
com ela. Eu respeito a ira, mas a paz tem um papel muito importante.
394 Em muitos casos para se chegar a uma conclusão correta é preciso analisar o fato ou a
ocasião profundamente.
395 Existe um grande perigo em cima daqueles que falam de Jesus apoiando o rock e o
metal.
396 Conheço muito bem a palavra de Jesus e posso afirmar que os que mais estão certos são
os roqueiros e os metaleiros, também posso afirmar isto com minha experiência na vida real.
Mas infelizmente estes dois grupos não são perfeitos. 2014.
397 Antes o povo era alegre e serio, hoje o povo é sem graça e risonho.
398 As ovelhas negras sofrem com o povo, mas as ovelhas brancas sofrem mais ainda com o
povo.
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399 Ódio e ira, estas duas palavras são diferentes mas tem semelhanças e algumas pessoas
acham que elas são iguais. Ódio significa rancor e a ira significa irritar. Hoje o injusto tem
ódio e o justo tem ira.
400 Muita gente ignora as coisas mais importantes achando que é detalhe. Como exemplo a
seriedade e o respeito.
401 Algumas ofensas só se perdoa com o tempo.
402 As pessoas se iludem que as coisas certas e divinas são fáceis. Depois a realidade
mostra que não é, mas continuam acreditando no fácil e sacaneiam os justos e os outros e
odeiam a Deus.
403 Gente chata na minha vida tem muita e é comum.
404 Simpatia forçada deixa a pessoa com maldade na cabeça e no coração. Simpatia forçada
é falsidade.
405 A coisa que o Brasil mais precisa é de justiça.
406 É mais fácil e ir pelo caminho mais fácil e pela tentação por isso muitos confunde
satanás com Deus.
407 Não tenho capacidade de praticar a palavra de Jesus direito hoje, porque sou muito
nervoso, tenho depressão e o povo é maldoso. Por isso sei que vai dar merda.
408 Só porque te perdoei não significa que somos amigos ou que gosto de você.
409 As pessoas de hoje acreditam mais em satanás porque viram que o caminho de Deus e
de Jesus são difícil.
410 Para se vencer no lado espiritual ou financeiro tem que se esforçar, lutar ou trabalhar.
411 Eu comecei a gostar e escutar rock e heavy metal praticando a verdadeira palavra de
Jesus.
412 Não sou obrigado a gostar de todo mundo porque falo de Jesus.
413 Não precisa ser perfeito pra falar de Jesus.
414 Muitos são assim, o que as crianças sabem os adultos não sabem e o que os adultos
sabem as crianças não sabem.
415 É melhor falar de demônio e praticar os ensinamentos de Cristo do que falar de Deus e
seguir o demônio.
416 Parábolas e julgamento. As parábolas de Jesus contam como vai ser o julgamento.
417 As pessoas me perguntam se eu estou bom e eu respondo não. E me perguntam
novamente, por que? Eu respondo, estou normal e verdadeiro com um lado bom e outro
ruim.
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418 A verdadeira verdade é misteriosa e surpreende a todos, alguns nem acreditam nela ou a
reconhece.
419 Temos o direito de desconfiar de todo mundo só não temos o direito de acusar
dependendo de que.
420 O time de futebol perfeito para mim seria o lado positivo do Cruzeiro junto com o lado
positivo do Atlético Mg.
421 Na paixão errada o amor e o coração leva uma surra e vai pro cti. Depois temos que
recuperar e aprender a amar de novo. Desconfio que a paixão por pessoas não seja certo.
422 Quem sacaneia as pessoas não renasce de espírito.
423 Não gosto de brigas, nem de bater e nem de apanhar, mas sou nervoso.
424 O Heavy Metal segue Jesus e a verdade nas ocultas do povo, porque nem todos
acreditam e conhecem a verdade, porque ela é difícil.
425 Não acredite em tudo que as pessoas dizem a você. Porque elas aumentam a história,
distorcem e não contam a história inteira.
426 Chegamos no fim do mundo mas o mundo não vai acabar segundo Jesus.
427 Muita gente hoje é malandro, vingativo, falso e desagradável.
428 Todo defeito é um vício por isso é difícil de tira-lo. Isso explica porque o inferno é aqui.
429 Para vencer muitas coisas temos que passar por desafios e provocações. Isso vale
também no assunto de pureza e amor ao próximo.
430 Hoje a crença na palavra de Jesus está pouca, parece que está quase extinta.
431 Viver sem amor é sem graça.
432 O problema é que é muito difícil a pessoa enxergar seus próprios erros, elas enxergam
erros só nos outros.
433 Entre os Judeus tinham os 6 e os 7, assim também é o povão da festa existem os 6 e os
7. E Jesus era rei dos Judeus e entre eles tinham o joio e o trigo, e os Judeus que queria
matar Jesus era o joio, que coroe o trigo, o trigo é a semente que dá frutos.
434 Muita gente tem religião, eu tenho o Heavy Metal.
435 Quem segue satanás tem uma vida sem graça e com maldade no coração.
436 O amor é o sal da vida.
437 As bíblias são diferentes, mas muitas pessoas dizem que são iguais. Sei provar isto por
passagens delas. Tem passagens no evangelho que são opostas entre uma bíblia.
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438 A morte na qual Jesus fala não é de corpo mas de espírito. Por isso o inferno e o Reino
dos céus são aqui.
439 A malandragem tem um lado considerável de erro.
440 O povo não aceita a verdade, a verdade ofende o povo, mas há exceções.
441 Algumas pessoas conhecem a terra, outras conhecem o céu e outras o inferno.
442 Depois que tive depressão perdi meus sentimentos, como o amor a tristeza e a alegria.
443 Até os melhores comediantes são mais sérios.
444 Muita gente acredita que satanás está certo, mas não admitem que seu estilo seja da
forma de satanás.
445 Muita gente hoje é desonesta porque também falta luz.
446 Só se evolui com esforço.
447 Satanás tenta a todos para ir pro seu lado, mas o lado certo é difícil e de sacrifícios.
448 O céu está começando a voltar estou em 2014. Para mim ele terminou em 2003.
449 O sabor da justiça é muito melhor que o sabor da vingança.
450 Não coloque coisas importantes pra Deus resolver, porque quem resolve suas coisas é
você. Se você coloca Deus pra resolver seus problemas ele não resolve e você acaba odiando
ele, já vi acontecer isto com algumas pessoas.
451 Hoje parece que a maioria das pessoas é assim: quem entende a palavra de Jesus não
gosta de falar. E quem não entende gosta de citar a palavra de Jesus.
452 Fique alerto e procure a verdade, porque a vida é cheia de enganações e mistérios, esses
mistérios podem ser positivos ou negativos.
453 Depois que comecei a falar de Jesus estas coisas a seguir virou rotina com muitas
pessoas. Eles me tentam, me enchem o saco, incomodam, fazem raiva, sacaneia e falam mal
de mim sem me conhecerem.
454 Na pratica da palavra de Jesus a paz perde bastante moral entre os praticantes.
455 Temos que acreditar na justiça, porque se não acreditarmos nela, também viramos
injustos.
456 A justiça divina acontece, são as pessoas que não a enxergam.
457 Muita gente não enxerga e não aceitam seus próprios erros, e muitas vezes culpam os
outros.
458 Se for cair na crença de muitas pessoas que acham que as coisas são fáceis o mundo
viraria uma desgraça e acabaria.
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459 Quanto mais a pessoa faz o mal e mais a ela escolhe o caminho errado mais
desagradável ela fica.
460 Se tiver uma briga entre a igreja e o rock pra saber quem está mais certo eu fico do lado
do rock.
461 Pense bem pra quem você vai falar a palavra de Jesus e a verdade. Porque se não
gostam e não concordam com aquelas palavras eles falam mal de você e ate te sacaneiam.
Mas há exceções.
462 Para alcançar a felicidade temos que passar por alguns sacrifícios.
463 Quanto mais sacanagem a pessoa faz mais doente fica sua alma.
464 Chega um ponto que a gente descobre que o povo não é tão ignorante e sim que as
coisas são difíceis mesmo.
465 Algumas músicas do sertanejo antigo tem um amor tão profundo.
466 Muita gente confunde o céu com o inferno, Deus com satanás e vice versa.
467 Eu sinto que a maioria das pessoas de Cajuru são griladas comigo. Esta é a sensação que
tenho com o povo.
468 Algumas pessoas são desagradáveis a sua presença, e outras agradáveis. E outras nem
um nem outro.
469 Tem muita possibilidade de uma pessoa que gosta de festa e tem princípios ser mais
santo do que outra que só vai na igreja e não pratica os ensinamentos de jesus.
470 Uma pessoa fechada pode ser mais pura que uma pessoa malandra. E uma pessoa
malandra pode ser mais pura que uma pessoa fechada.
471 Educação e sacrifício, honestidade e amor ao próximo, depois alegria e festa.
472 Não sou cem por cento cruzeirense e nem atleticano todos dois tem defeitos e
qualidades, mas prefiro o cruzeiro.
473 A melhor forma de entrar na vida real é fazer o que a maioria faz, se descontrair e viver
em sociedade.
474 O inferno pode ser resumido em algumas palavras, pecado, sujeira, desgraça, ser
desagradável, solidão e culpa.
475 Quando a pessoa concentra demais em uma coisa ela esquece as outras e vive sem
noção do meio social.
476 Muita gente acha que quando Jesus ou um profeta vier eles vão passar a mão na sua
cabeça e dar tudo de graça. Mas sei que a verdade não é essa e ainda vão falar para fazerem
sacrifícios.
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477 Toda pessoa ruim sofre. Alguns justos também, mas é momentâneo.
478 Quem escolhe o caminho errado e faz o mal aproveita pouco a vida.
479 Quem vive a mentira e acha que as coisas são fáceis não acredita no certo, difícil e
verdadeiro.
480 Um dia o povo vai dar valor na verdade porque vai cansar da mentira que é sem sal.
481 Muita gente acha que pode ser falso e levar tudo na brincadeira que o amor e a
felicidade vem, mas sei que não é tão simples assim. E este erro é muito comum.
482 O povo é enganado fácil demais pela filosofia de que as coisas são fáceis.
483 Ser totalmente certo é quase impossível.
484 Felizmente ou infelizmente as coisas não são tão simples.
485 A opção do certo e do errado, mentira ou verdade muitas vezes pode ser muito
enganadora.
486 Todas as teorias sobre a vida parecem estar erradas, porque quase todos morremos de
espírito. Mas só quem tem a teoria certa irá nascer de novo e entrar no reino dos céus.
487 O mundo não vai acabar ele vai se transformar na parte cultural e religiosa.
488 Quanto mais sacanagem a pessoa faz, mais seguindo satanás ela fica. E quanto mais
satanás a pessoa segue mais sacanagem ela faz.
489 Não basta só querer ser justo e fazer as coisas certas, se não aprofundar não vai ficar
grato ou satisfeito. Para se chegar à felicidade tem que passar por sacrifícios, trabalho e
procura da verdade.
490 No fundo muita gente sabe que estou falando a verdade.
491 Em vez de eu parar com festa quando adulto eu vou é renascer e ser feliz.
492 Em vez de parar com festa quando adulto eu vou é renascer e ser feliz. Mas tem que
renascer da água também e pra isto tem que jejuar.
493 Quase tudo que presta é difícil.
494 Tem que ter cautela para falar o defeito de uma pessoa pra ela própria.
495 Quem busca muito as coisas certas acaba ficando nervoso.
496 A única forma de se evoluir é fazendo sacrifícios da maneira certa. E estes sacrifícios se
encontram na palavra de Jesus e na verdade.
497 Na década de 1950 ate 1990 reinava o reino dos céus. De 2000 pra cá reina o reino da
terra que é muito chato, com muito crime, roubo e com muitas pessoas desagradáveis. Estou
em 2015.
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498 A sociedade quer a salvação, mas no meu ponto de vista hoje o povo não concorda com
a maneira que ela é feita. Como a parábola do joio e trigo e o julgamento.
499 O dinheiro não pode atropelar a felicidade e a honestidade.
500 Muita gente tem o coração ruim e é confuso, e acham que a hipocrisia é o caminho
certo.
501 O segredo da boa educação pra iniciante é atenção, paciência e empenho.
502 Eu vivo no futuro, depois no passado e depois no presente.
503 Nem tudo que é polêmico está errado.
504 Vejo muitas pessoas acreditarem em coisas erradas e fazerem coisas erradas. Mas não
sei mais o que fazer, já fiz livros de Jesus, frases minhas e de outras pessoas. Mesmo assim
acreditam em coisas erradas e em satanás. Depois elas sofrem e culpam Deus e até o
odeiam.
505 Satanás ou o jeito satanás engana tanta gente, talvez todo mundo ou maioria das
pessoas.
506 Quanto mais se erra menos se aprende. Por que tem gente que acha que se aprende
errando.
507 Eu aprendi a gostar de rock e heavy metal foi praticando a palavra de Jesus.
508 O caminho certo é a porta estreita e o sacrifício.
509 Satanás parece inocente para com quem não mexe com as coisas santas e polemicas,
mas ele não é inocente em nenhum dos dois casos.
510 Até hoje não sei se fiz certo ao falar de Jesus. Minha consciência implorava para eu
falar e acho que fiz certo.
511 Se levar as coisas a sério fica perigoso. Esta é a realidade de hoje.
512 Se levar as coisas na palhaçada fica chato, sem graça e até perigoso.
513 Quanto mais suja a pessoa for menos ela suporta a injustiça contra si mesma.
514 Muita gente segue o santanás. O santanás é satanás disfarçado de santo.
515 Hoje existe satanás disfarçado de santo e santo disfarçado de satanás.
516 Segundo o livro Apocalipse da bíblia o mundo está passando uma prova. Escrito em
Apocalipse 3, 10.
517 A paz tem um lado positivo e negativo. A ira também tem um lado positivo e negativo.
518 Muitas pessoas conhecem a verdadeira palavra de Jesus as são poucos os que a
praticam.
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519 Muita gente se acha sábio por ler a bíblia, mas acho muito mais digno os que praticam a
palavra de Jesus.
520 Se eu não tivesse falado de Jesus o povo ia pensar revoltado assim: que pena nenhum
rockeiro profetizou. Vi esse pensamento quando criança. E hoje que falo de Jesus vejo que o
povo não concorda comigo, acham que sou louco, alguns me sacaneiam e todos os dias
alguns me tentam com a imagem da besta.
521 A raça que fica pregando mentiras sobre a palavra de Jesus é a que mais sofre com isto.
522 Muita gente segue satanás achando que está seguindo Deus.
523 As pessoas que gostam de aparecer demais são todas desagradáveis e sem graça.
524 Quem ensina aprende e relembra.
525 Tem algumas músicas que são animadas por fora e animadas por dentro. Outras o
contrário, são desanimadas por fora e animadas por dentro.
526 Antigamente o povo era mal intencionado e pregava muitas mentiras, e a raiz desta
crença era a palavra de Jesus modificada e até oposta à original. Hoje muitas pessoas que
olho é de dar dó, porque acreditam na mentira e sofrem muito com isto.
527 Muita gente fica querendo empurrar satanás em mim, isso todo dia. E já tem muito
tempo que fazem isto.
528 Você também cai na sua armadilha e no seu veneno.
529 A tentação de satanás é forte, e acho que a maioria das pessoas cai nela.
530 A melhor educação de casa vem da verdadeira palavra de Jesus, as bíblias são
diferentes. A bíblia certa pra mim é da editora AVE-MARIA.
531 Muitas vezes as pessoas jogam sujo quando começam a perder o jogo.
532 Em quanto alguns tentam ser bonzinho eu tento ser verdadeiro.
533 Hoje o povo só quer paz, ser bom, dar risada e não importa muito com a falsidade,
quase nada é levado a sério, só desaforo é levado a sério. Eles tem uma pequena noção do
futuro. A criminalidade e a corrupção é exagerada. Quem vai resolver esta questão é o
cordeiro e seus escolhidos para trazer de volta o amor, a felicidade, a justiça, honestidade e
etc.
534 Acho que a maioria dos rockeiros são mais puro que a maioria dos religiosos.
535 Ser falso estraga o coração, então é melhor ser verdadeiro, e antipatia por algumas
pessoas é normal e não temos que ficar rindo na presença dos outros.
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536 O problema de quem ensina a palavra de Deus é que a grande maioria dessas pessoas
são as que pecaram muito e não entendem a verdade ou não conseguem falar coisas boas. Ai
a palavra de Deus fica mal ensinada e com um sentido diferente.
537 A morte na qual Jesus fala é de espírito, o reino dos céus e o inferno são aqui. Podem
conferir em João 3, 5. Bíblia editora AVE-MARIA.
538 Parece que quando estou nervoso quase todo mundo quer confusão comigo ou tirar
satisfação, mas o certo a fazer é me deixar quieto.
539 O que parece ser do bem pode ser mais do mau do que outra coisa que parece ser mau
mas é mais do bem.
540 O caminho certo é trabalhoso, arriscado e misterioso.
541 Comecei a falar de Jesus para ajudar o povo, mas muita gente acha que estou errado,
tentam me levar para seu caminho e enchem o saco, e o povo não sei direito o que pensa de
mim.
542 Quanto mais coisa errada a pessoa faz menos ela resiste no caminho certo.
543 Muita gente odeia quem é verdadeiro porque não fica fazendo cara boa para agradar os
outros.
544 As parábolas de Jesus explicam melhor como será o julgamento e o reino dos céus.
545 Talvez o segredo para sair do caminho errado seja se arrepender das coisas erradas que
você já fez, e é isso que Jesus ensina.
546 O povo distancia de Deus depois volta pra ele porque a verdade aparece com o tempo,
mas este tempo acho que leva mais de uma década.
547 Um grande problema de quem pecou muito é que busca a Deus e acha que pode ensinar
a palavra de Deus. Mas não é bem assim, acho que quanto mais puro é o passado da pessoa
mais coisa boa e verdadeira ela pode ensinar. Como diz Jesus, pelos frutos se conhece a
árvore.
548 O caminho certo não é ter que ser bom ou ter que ser falso não é tão simples assim. O
caminho certo é encontrar a verdade, tomar a cruz, ser verdadeiro, amar o próximo e seguir a
verdadeira palavra de Jesus para ser honesto, justo, agradável e feliz.
549 Quanto mais a pessoa peca mais doente sua alma fica, mais ela entra na desgraça e mais
suja a pessoa fica.
550 Meu novo jeito de cumprimentar agora é hello, que significa olá.
551 Não adianta sacanear ou fazer coisa pior com quem está certo, a verdade não vai mudar,
vai ser sempre a mesma.
552 A justiça tem o equilíbrio da balança da justiça, a vingança não tem este equilíbrio.
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553 Está acontecendo comigo de as pessoas chatas e sacanas sentir amor ao próximo e eu
que me considero de coração puro não amar o próximo intensamente. Mas antigamente eu
era bem diferente, eu amava muito o próximo, a Deus e até meus inimigos.
554 Quando estou nervoso muita gente percebe e me fazem mais raiva ainda.
555 A seriedade e concentração tem tudo a ver. E algumas coisas nascem ou renascem disso
como o amor ao próximo, a educação, a confiança e até a alegria.
556 A Seriedade e concentração tem tudo a ver. E isto pode ter consequência a ira.
557 A palavra de Jesus pra mim é fácil de entender, mas quase impossível de praticar ela
toda porque é muito perigoso. Se declarar contra as pessoas, contra a sacanagem e a
falsidade é perigoso.
558 Hoje o povo está numa mistura de revolta, mentira e falsidade para conviver com o
próximo.
559 Muita gente segue satanás achando que está seguindo a Deus e algumas pessoas seguem
Jesus mas não falam dele porque é perigoso. E muita gente também tem confusão sobre o
que é Deus e o que é satanás.
560 Na minha opinião quem entendem o evangelho de fato ou ela gosta de rock ou pelo
menos ela respeita o rock. Mas nem todo rockeiro é ligado ao evangelho.
561 Os meus livros são para aqueles que querem praticar a palavra de Jesus e também para
entender muitas coisas importantes.
562 Quem demonstra fidelidade às coisas certas representa amor a Deus e resistência.
563 A verdadeira palavra de Jesus para alguns é clara ou quase clara pra outros é confusa e
para outros em muitas passagens é ofensiva.
564 Todos que seguem satanás se decepcionam com isto, e talvez duram a vida inteira pra
perceberem que estão errados. Também estes fazem muita coisa errada.
565 Não adianta querer mudar a verdade que ela não muda, temos que respeitar a verdade
porque ela é a vontade de Deus.
566 Quem faz o bem porque tem o coração bom não quer aparecer demais..
567 Quem faz o mal adoece o espírito. Quem faz o bem e ama ao próximo fica alegre e
cheio de espírito.
568 Nem todo mundo precisa de uma religião pra viver bem e feliz, mas precisa da palavra
de Jesus e praticar ela.
569 Não é certo a pessoa ficar de risadinha, simpatia e falsidade e depois falar mal e fazer
coisas erradas com as pessoas e ficar com o coração ruim. Alguns até seguem satanás com
isso. Outros casos certos a pessoas procura a verdade, faz o bem, é verdadeira e ama ao
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próximo, assim ela acaba tomando a cruz e ficam contra a falsidade e assim pratica os
verdadeiros ensinamentos de Jesus.
570 As pessoas que eu não vou com a cara dela ou acho ela desagradável me sacaneiam.
571 Muita gente acha que o problema de tudo é a ira e o mal humor, mas não é tão simples
assim. Na verdade o problema principal é o relaxamento e o comodismo com alguns fatos,
as coisas são difíceis e passamos raiva ao tentar ser correto, verdadeiro e amar o próximo.
Mas a paz tem um pedaço importante também.
572 Se João batista estivesse aqui hoje acho que ele seria metaleiro.
573 O óbvio para muita gente talvez não seja verdade ou o óbvio pode não estar certo.
574 Muita gente ignora o mais importante porque ele é muito pesado para eles. Ou não
entendem ou não acreditam no mais importante.
575 Quem é descuidado não aceita a verdade fácil.
576 Satanás gosta do fácil e confortável, Deus quer esforço e sacrifício. Mas em
compensação o caminho de Deus vem acompanhado de muitas coisas positivas como a
felicidade, a paz de consciência e até o bem estar.
577 Não acho certo pensar em ter um bom dia, temos que pensar no certo primeiro tendo um
bom dia ou um mal dia. Quem busca a verdade e a pratica nem sempre tem um bom dia.
578 Quando me perguntam se eu estou bom ai está minha resposta: estou melhor que bom,
estou normal.
579 O pecado adoece a alma, a alma adoecida adoece o corpo. Mas nem todo doente tem a
alma adoecida.
580 A verdade é difícil porque cumprir a vontade de Deus é difícil, mas tem o reino dos céus
e a felicidade como recompensa e muitas outras coisas.
581 Bom dia como cumprimento pra mim e ofensa, não sou obrigado a responder ofensa dos
outros.
582 A idade avançada não significa nada na questão da pessoa ser chata ou interessante, pois
já conheci os dois lados.
583 A raiz do pecado não é o bom ou o mau, mas sim na confusão e na falta de verdade que
não e fácil de encontrar e concordar.
584 Para ensinar a palavra de Jesus direito não basta só estudos, acho que tem que ter o
passado limpo também.
585 Deus não te dá o peixe pra você comer, ele te da a vara de pescar pra você poder pegar o
peixe. A vara de pescar que temos hoje é a verdadeira palavra de Jesus da bíblia Editora
Ave-maria. O peixe é a felicidade, o Reino dos céus, a paz de consciência e muitas outras
coisas.
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586 Quem peca muito acaba caindo na escuridão, talvez eterna e sem volta.
587 Hoje em dia a risada e a falsidade andam muito juntas.
588 A vontade de Deus cumprida agrada até mesmo quem não entrou no reino dos céus.
589 Muita gente confunde o amor. Confundem o amor a própria vida com o amor ao
próximo e a Deus. Jesus disse: "Quem ama a sua vida, perdê-la-á; mas quem odeia a sua
vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. João 12, 25". O outro amor no qual
Jesus se refere é o resumo da lei. "Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu
coração, de toda tua alma e de todo teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E
o segundo, semelhante a este, é: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois
mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Mateus 22, 37".
590 Parece que hoje a maioria da sociedade só aprende errando.
591 Muita gente joga a culpa nas outras pessoas e ou em Deus ao invés de encarar a
verdade.
592 A palhaçada e a falsidade acaba com qualquer turma.
593 O povão tem medo da justiça.
594 A formula da felicidade é amar o próximo, a Deus e ser justo. Mas para isso temos que
passar por muitos sacrifícios.
595 É melhor preocupar com o mais importante em primeiro lugar do que tentar ser perfeito
e ignorar o mais importante.
596 O povo falso é irritante, perigoso, desagradável, sujo e fofoqueiro.
597 Prefiro as pessoas que não são religiosas mas são justas e agradáveis do que alguns
religiosos que não seguem a verdade.
598 Meus colegas e irmãos não estão na igreja e sim no rock, e alguns que estão no rock não
são meus colegas e muito menos meus irmãos.
599 A bebida alcóolica é certa ou errada dependendo do caso ou da situação. Não é bem
assim sempre sim ou sempre não, cada caso é um caso. Isso é lógico, mas muita gente
confunde.
600 O meu Jesus é diferente do Jesus de muita gente, por exemplo, o meu Jesus respeitaria o
Rock principalmente o Heavy Metal e talvez até apoiaria esta questão.
601 A solução para muita gente é a simpatia e ser bom, para mim a solução é ser verdadeiro,
só assim cresce o amor ao próximo, mas para ser verdadeiro tem que tomar a cruz.
602 O caminho para amar o próximo não é ser falso e simpático.
603 Quando se segue o caminho certo, para os outros é errado, mas com o tempo a verdade
aparece.
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604 Estamos em uma fase que temos que achar as sete chaves para abrir as sete portas e
entrar na felicidade. São os famosos sete selos do livro selado escrito no livro Apocalipse.
605 Tem muito cristão seguindo satanás.
606 A vida é igual o nascer do sol e o pôr do sol, como o dia e a noite. O dia é representado
pelo reino dos céus e a noite é a hora de descansar e dormir, depois amanhece um novo dia e
pode ser melhor que o anterior, será de acordo com o que vivemos.
607 A convivência com as pessoas falsas vai perdendo a graça e o sal.
608 Porque falo de Jesus não sou obrigado a engolir sapos e ofensas.
609 As pessoas sujas ou confusas é que pensam em ser bom. As pessoas que entendem as
coisas importantes sabem que o caminho certo não é ser bom e sim ser justo e verdadeiro.
610 Para colocar as coisas em ordem precisamos da luz, ela também ilumina nosso caminho
e traz muitas coisas positivas como a alegria e a verdadeira felicidade. Mas quem vai trazer
esta luz na pratica é o cordeiro ou o filho do homem escrito no Apocalipse e no evangelho.
611 O amor ao próximo e a felicidade não vem de graça, para alcançá-los temos que passar
por muitas provas, acontece o mesmo para consegui-los de novo e uma outra vez.
612 Nem todo rockeiro respeita a Deus e a Cristo e é gente boa, mas as pessoas mais
interessantes que conheci são rockeiros.
613 Não sou muito a favor da filosofia de dar risada, porque a risada pode ser falsa ou de
deboche e este deboche pode estar errado se for de uma coisa certa. Também pode ser
interpretada como despreocupação com o outro, não se importando com o próximo ou para
fazer raiva em alguém.
614 Prefiro ter a consciência limpa e ter falado a palavra de Jesus mas o povo falando mal
de mim, me enchendo o saco e me ameaçando, do que ter a consciência pesada e minha vida
ter virado um pesadelo carregando a culpa por não ter falado a palavra dele.
615 Se as coisas são difíceis a culpa não é minha, a verdade é que é assim, difícil.
616 Não sei se vou estar vivo pra ver, mas os mistérios principais da vida e do evangelho
vão se esclarecer para a maioria das pessoas.
617 Fora o fim do mundo e a desonestidade das pessoas está tudo certo.
618 Prefiro qualidade do que quantidade em se falando de amizade.
619 As bíblias são diferentes. Para mim a tradução mais fiel é a bíblia da Editora AVEMARIA.
620 Que o inferno é aqui todo mundo concorda, mas que o reino dos céus é aqui pouca gente
concorda.
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621 Era tão bom na época em que as pessoas eram honestas e confiáveis. O amor ao
próximo surgia muito fácil e surgia muita alegria.
622 Te desejo um certo dia, independentemente que o dia seja bom ou ruim.
623 Algumas coisas são consequência de outras, por exemplo se as pessoas são verdadeiras
e com pouca falsidade elas vão ter o coração bom e vão praticar o bem.
624 Era uma tortura ter que ficar rindo forçado para a maioria das pessoas.
625 Parei de pensar e voltei para a vida normal e entender as pessoas novamente.
626 A malandragem tem a ver com coisa errada, mas não em cem por cento, ela pode estar
ligada a confusão entre o certo e o errado. Mas sou mais a favor de levar as coisas mais a
sério, só assim podemos crescer ou crescer de novo quando mais adulto, se tratando do
renascimento de espírito.
627 A palavra de Jesus serve tanto para criança tanto para o adulto, porque podemos nascer
e renascer de espírito indo pra vida, mas quando se renasce de água e espírito se entra no
Reino de Deus. E para se renascer da água precisamos de jejum.
628 Hoje quando a pessoa leva as coisas a sério, é diferente e tem valor acontece três coisas
ruins e constantemente. As mulheres tentam te fazer raiva, os homens caçam briga com a
pessoas e ambos te incomodam. Essa é a realidade de hoje e a maioria leva na brincadeira e
falsidade encontrando o tédio e a falta de graça. Já estou cansado de ver esta reação de muita
gente.
629 Tenho que começar minha vida de novo porque cai. Mas vou trilhar quase os mesmos
caminhos porque sei que estão certos.
630 Eu acho que o Reino dos céus é representado pelas bandas famosas, incluindo
principalmente o rock.
631 A morte que Jesus fala no evangelho para entrar no Reino de Deus não é de corpo e sim
de espírito.
632 O Brasil é desorganizado, com liberdade e já teve muita alegria. Que é o contrário de
muitos países da Europa que são organizados e com pouca alegria creio eu.
633 O Reino dos céus é só para as pessoas que merecem, que são justas, que amam o
próximo, mas que renasceram da água e do espírito.
634 Parece que perdi a base e os meus sentimentos, sobrou só o nervo ou a ira. Mas creio
que os meus sentimentos irão voltar no futuro e com o tempo.
635 A palavra de Jesus fala o que vai acontecer no futuro, as partes que falam mais sobre
isto são as parábolas e as profecias do fim do mundo, que não vai acabar fisicamente, mas
vai renovar culturalmente.
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636 Algumas pessoas acham que as coisas mais importantes da vida se consegue só com
pregar ideia e levar tudo na boa. Mas hoje não é bem assim não, Jesus mesmo fala para
tomar a cruz, fazer sacrifício e entrar pela porta estreita e apertada.
637 Deus é bom, mas ele não dá tudo de graça pois ele também tem sua vontade e temos que
respeitar ela e encontrar a verdade para sermos dignos e felizes.
638 Na vida temos duas vitorias importantes, a vitória financeira e a vitória espiritual.
Quanto mais coisa errada a pessoa faz mais será difícil vencer no lado espiritual.
639 Não temos outra escolha, o ser humano é ruim e tem mal humor, a solução não é tentar
ser bom e falso, as coisas são difíceis mesmo. Para existir amor ao próximo e alegria temos
que respeitar esta natureza difícil do ser humano diminuindo a hipocrisia e falsidade e
sermos verdadeiros e felizes.
640 Todos que seguem satanás se decepcionam com isto, e talvez duram a vida inteira pra
perceberem que estão errados. Também estes fazem muitas coisas erradas.
641 Hoje se levar as coisas no automático e conforto a pessoa vai para a falsidade, para o
pecado e pra desgraça.
642 Deus exige esforço e sacrifício correto da humanidade. Mas tem uma grande
recompensa para os vencedores do caminho certo.
643 Hoje tem pouca luz porque a filosofia é uma coisa mas no fundo muita gente sabe que a
verdade é outra, e a palavra de Jesus está escondida no evangelho da bíblia verdadeira, que
dá certo com a vida real e a verdade.
644 A maioria dos roqueiros das antigas não falam de Jesus hoje em dia por causa da chatice
dos religiosos das antigas. Também porque sabem que o caminho certo também é difícil,
perigoso e até confuso em muitas ocasiões.
645 Antigamente tudo era melhor, não se compara com hoje, hoje as coisas estão mais ou
menos e sem sal. Mas as coisas estão melhorando cada vez mais.
646 Hoje em dia está cheio de encostos religiosos.
647 Meus inimigos ou me sacaneiam ou tem vontade de me sacanear.
648 Na humanidade a seriedade tem que ser respeitada e está faltando muito isto hoje.
649 Eu joguei minha vida fora pra falar de Jesus, mas tenho intenção de recuperá-la. E não
sei se adiantou muito falar de Jesus.
650 Segundo Jesus o mundo não vai acabar graças aos escolhidos.
651 Quando ficamos adultos, em festa só fica interessante com seriedade e respeito, essa é a
verdade.
652 Quando Jesus fala em eterno acho que é até o final da vida de corpo.
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653 Tudo ou quase tudo de positivo na vida é difícil. Quem engana o povo falando que é
fácil carrega uma grande culpa consigo mesmo.
654 Hoje em dia o povo vai empurrando as coisas com a barriga através da falsidade.
655 Não gosto muito de igreja gosto só de Jesus Cristo.
656 É fácil acreditar no fácil, mas o fácil não é o caminho certo e nem verdade.
657 O problema é que o verdadeiro mau vem de um lugar que menos se espera.
658 Tem muito cristão contra o verdadeiro Jesus.
659 Prefiro ter um mal dia e estar no caminho certo do que ter um bom dia e seguir o
caminho errado.
660 Hoje é muito difícil e perigoso falar a verdade e o caminho certo, porque a oposição do
caminho certo é maldosa e o caminho certo é difícil mesmo com um grupo de pessoas
sensatas.
661 Muita gente acha que entende a palavra de Deus mas não concordam com a palavra de
Jesus. O problema é que estas pessoas ficam contra as pessoas que seguem o caminho certo
e enganam as pessoas com pouca opinião e queimam o filme da palavra de Jesus fazendo
com que as pessoas tenham uma ideia mentirosa da palavra de Jesus.
662 O céu e o inferno são aqui, a morte é de espírito e não de corpo.
663 Para mim o estilo musical mais divino e que mais toma a cruz ao mesmo tempo é o
Heavy Metal, isso hoje em dia.
664 Quem pratica a palavra de Jesus mais intensamente tem mais chance de conseguir
vitorias maiores.
665 Quem segue satanás fica desagradável, falso e chato. Depois com o tempo de
sofrimento vira religioso.
666 Se a pessoa é desagradável e não é interessante pode saber que ela segue satanás,
mesmo que seja inconscientemente.
667 Hoje em dia está muito difícil resolver as coisas, a verdade é polêmica, tem pessoas
escolhidas para resolver isto e tem até o tempo certo também para resolver isto. Este
contexto para resolver estou falando de amor ao próximo, julgamento e Reino dos céus.
668 Mesmo se Jesus Cristo vier aqui na terra, para entrar no Reino dos céus ou na vida a
pessoa vai ter que passar por sacrifícios certos nos quais Jesus fala.
669 Uma das últimas fases pra alcançar a perfeição é amar aos inimigos, hoje estou longe
disto, mas já a alcancei isto no passado.
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670 Estamos vivendo a noite, daqui alguns anos irá amanhecer, o sol irá raiar de novo e
teremos muita luz. Mas hoje em dia só vejo noite e escuridão.
671 Aguardo o dia em que fazer o bem esteja na moda de novo.
672 Antes da pessoa tentar ser perfeita ela precisa conseguir o mais importante. Já vi
pessoas tentarem ser perfeitas e não filtrar nem o grosso e o mais importante.
673 Temos que respeitar o espaço do outro e ate dar preferencia pra ela em muitas situações.
Assim tem mais chances dela se tocar, mudar e ficar mais generosa. Mas isto temos que
fazer dentro dos nossos limites.
674 Vivemos em um costume de mentiras no cumprimento com as pessoas, por exemplo:
tudo bem? Tudo bom? Joia? Beleza? Tranquilo? Acho estes cumprimentos muito indiscreto
e invasivo. Com isto a pessoa acostuma a mentir, mas inconscientemente.
675 Somos escravo do sistema, se quiser seguir um caminho diferente temos que o
enfrentar. E o sistema hoje em dia está ruim.
676 O povão não consegue seguir o caminho certo por causa da confusão e da fraqueza.
677 A falsidade e a risada está dominando o mundo atualmente.
678 A seriedade e o respeito andam lado a lado.
679 Existe uma grande diferença entre quem conhece a palavra de Jesus e de quem pratica a
palavra de Jesus.
670 Será que é possível ser verdadeiro sem ofender as pessoas? Mas acho que até Jesus
ofendia as pessoas dizendo a verdade.
671 Quando seguimos a palavra de Jesus mais intensamente ficamos nervosos, e isso é
muito perigo ainda mais que tem muita gente contra pessoas nervosas e muitas delas de
coração ruim.
672 A ideologia que mais combina com a de Jesus hoje em dia é o Heavy Metal e o Rock N'
Roll.
673 Antigamente o povo tinha medo de fantasma e capeta. Hoje que inventaram a luz
elétrica e as coisas desenvolveram o povo tem medo de criminoso e et.
674 Como os Hebreus e Judeus que eram uma classe discriminada pelo poder da sociedade
mas foi defendidas por Deus, creio que assim também acontecerá com os rockeiros.
675 Hoje em dia pessoas ingênuas ou bobas são enganadas fácil e ficam com o coração ruim
e fazem ou falam coisas erradas.
676 Hoje em dia o povo é nervoso e leva as coisas na falsidade e tem muita criminalidade.
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677 O fim do mundo que estamos vivendo e que não vai acabar é esta merda que estamos
vendo hoje em dia.
678 Parece que estou começando minha vida quase do zero e estou com 31 anos. A
diferença é que agora estou com mais conhecimento.
679 A noia e a falta de graça acompanha satanás e seus seguidores, a perdição eterna
também.
680 Muita gente confunde Deus com satanás, ou satanás com Deus, também o certo do
errado.
681 A palhaçada e a sacanagem andam lado a lado.
682 As pessoas pagam caro por não buscar a verdadeira verdade.
683 Quem decide o que é a verdade é Deus, quem decide a sua vida é você.
684 Muita gente julga os rockeiros pelo fim do mundo, mas serão justamente eles que irão
salvar o mundo.
685 Vivemos uma época de muita falsidade, pouca justiça e muita criminalidade.
686 Muita gente não consegue seguir o caminho certo, depois segue satanás e coisas
contrarias da palavra de Jesus e depois de algum tempo acham que estão certas acreditando
em outra crença e ficam contra quem realmente está certo buscou a verdade e praticou a
verdadeira palavra de Jesus.
687 Hoje em dia ficar serio é perigoso.
688 Uma pessoa que se diz ateu pode ser mais justa e seguir a verdade do que outra que se
diz de Deus.
689 Se pregar a verdadeira palavra de Jesus certo e praticar ela o Reino dos céus e aquele
clima do bem voltam. O problema é a mentira que fazem com a palavra de Deus com muita
mentira sobre ela.
690 Uma das coisas que precisa ser feita para as coisas voltarem a se encaixar e ter ordem é
a seriedade ser respeitada pela maioria.
691 O pessoal das antigas foi saindo da turma por causa do cansaço de palhaçada.
692 Para viver bem em sociedade precisamos de boas regras, antes tínhamos regras boas e
ruins e com isso todas as regras foram quebradas. Agora precisamos colocar boas regras de
novo, mas as regras boas também são polêmicas em um estágio de começo e pouca
evolução.
693 Acho que sou considerado como doido por muita gente, talvez ate pela maioria da
sociedade.
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694 Vivemos em um mundo de falsidade e mentira onde quem tem dignidade pra Deus não
tem respeito para a maioria da sociedade.
695 Muita gente despreza o amor ao próximo depois fica perdido e com a alma doente.
696 Eu aprofundei na ideia da verdade e acabei ficando nervoso.
697 Filosofia barata não traz a felicidade.
698 Não há felicidade sem a pessoa passar por certos sacrifícios.
699 Tem pessoas que usa o rock e o metal como status.
700 Gosto de turma que onde tem um cuzão ele não tem muita moral na turma.
701 Eu evolui muito e cai, por isso as pessoas não me entendem.
702 Eu fui contra o sistema e sou, tomei minha cruz, com isso quase morri e quase estou
morrendo. Mas muita gente ainda acha que faço pouco ou quase nada.
703 O arrependimento tem o poder de purificar a alma.
704 Para resistir à tentação de satanás tem que ser forte, astuto e praticar a verdade com a
palavra de Jesus da bíblia verdadeira.
705 Hoje em dia a sociedade empurra as pessoas para o caminho errado, fora a tentação de
satanás que existe e também empurram ela em nós.
706 A seriedade faz parte do jejum para renascer da agua, depois disso é renascer de espírito
para entrar no Reino dos céus.
707 Os ingredientes para a felicidade são, ser verdadeiro, tomar a cruz, amar ao próximo e
ser justo. Também acho que tem que ter boas companias e renascer de agua e espírito.
708 Algumas pessoas mostram sua maldade na aparência e até sua fúria, mas são justas.
Outras pessoas prezam sua moral e até fingem ser boas, mas são desonestas e infiéis.
709 Confiar em Deus como muitos falam não significa acreditar em qualquer bíblia ou em
qualquer livro dela. As bíblias são diferentes por causa das traduções diferentes e
interpretações diferentes.
710 É difícil para uma pessoa concordar com a verdade, tomar a cruz como Jesus fala e
também resistir contra seus inimigos que querem te derrubar.
711 É tolice não se preocupar com a verdade quando novo e quando cresce se perde do
caminho certo, já vi acontecer isto muitas vezes.
712 Hoje em dia muita gente fala de Deus mas segue grande parte de satanás.
713 O silêncio faz parte do jejum e da penitência que Jesus fala e para renascer da água
precisa do jejum.
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714 A maioria da população de hoje fica empurrando falsidade nas pessoas através da risada
falsa.
715 A tentação de satanás é forte, por isso a maioria das pessoas vai para o caminho errado e
mais confortável.
716 A morte de espírito é bom para amadurecer e se restaurar e principalmente para entrar
no Reino dos céus.
717 O livro Apocalipse da bíblia sagrada não diz como o mundo vai acabar, pelo contrário,
ele diz como o mundo vai ser salvo.
718 Muita gente não acredita ou aceita a verdade porque guarda mágoa de alguém que
seguiu ela ou também porque não a entende.
719 Tenho que descobrir o amor ao próximo e a Deus de novo pois morri de espírito a mais
de dez anos.
720 Nem Pedro apóstolo era bom porque ele não era Deus. Jesus disse: "Só deus é bom."
Mateus 19, 17.
721 Hoje a filosofia errada reina e com ela a sacanagem, a falsidade, a desgraça e a risada
falsa.
722 O tempo é uma caixinha de surpresas para todos, com consequências e recompensas.
723 A pratica da verdadeira palavra de Jesus ajuda a pessoa ser honesta, amar o próximo, ser
feliz e ter a consciência limpa. Dinheiro traz conforto, mas não traz felicidade.
724 Muito cuidado com o pecado e satanás eles podem trazer a escuridão eterna e um
caminho sem volta.
725 O jeito de cumprimentar das pessoas é normal mas também é errado, invisível e com
falta de respeito. Não sei como mudar isto, porque não sei as respostas aceitáveis das
perguntas invisíveis de cumprimento.
726 Não sou bom nem ruim, mas sou justo e verdadeiro, também não amo o próximo direito
hoje em dia.
727 Há uma grande diferença entre quem mostra seu lado mau sendo verdadeiro e quem
pratica o mal.
728 Segundo o livro Apocalipse o mundo está passando uma prova.
729 As coisas só dão certo se seguirmos a vontade de Deus, e um destes pilares é ser
verdadeiro e tomar a cruz como Jesus ensina. Felizmente ou infelizmente as coisas não são
fáceis e temos que seguir a vontade de Deus e ele tem esse direito porque ele é nosso
criador.
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730 Para mim o rockeiro sangue bom segue Jesus e seus ensinamentos mas talvez se
disfarce de ruim e satanás para evitar conflitos, perigo e amolação com os outros.
Outros rockeiros acham que segue Jesus mas tem as ideias distorcidas e erradas e acima de
tudo são injustos, infiéis, chatos e alguns são até desagradáveis.
731 Quanto mais a pessoa peca mais pesada fica sua cruz que ela tem que carregar.
732 Com seriedade é mais engraçado, melhor e mais a vontade.
733 Até os palhaços enjoam da palhaçada.
734 Muita gente acha os ensinamentos de Jesus difícil de seguir e procuram outro caminho.
Depois disso caem na tentação de satanás, sua sedução e na falsidade tendo uma decepção
com o tempo depois não sabem onde erraram, e desanimam de seguir o caminho certo e de
sacrifícios.
735 Não se muda o país pra melhor com falsidade e tentar ser bom. Mas muda pra melhor
quando somos verdadeiros, quando somos justos e sem vingança, quando buscamos
conhecimento e a verdade, só assim poderemos evoluir e melhorar.
736 É mais difícil os adultos ensinarem o caminho certo às crianças hoje porque o mundo
dos adultos está confuso e indo mal.
737 Rockeiro que não respeita Jesus não entende o rock e não tem suas raízes.
738 Alguns dos meus inimigos tem o coração ruim e outros tem o coração dividido e estão
confusos sobre a verdade.
739 Existe diferença entre o bem e o bom, o bem é o oposto do mal com l, e o bom é oposto
do mau com u.
740 Tentar ser bom é um erro, o importante é ser justo, verdadeiro e amar o próximo, como
Jesus disse e na minha opinião ele está certo.
741 Já tem um bom tempo que a falsidade e o dinheiro reina e sobre sai no Brasil.
742 Quem tem a consciência pesada tem muito medo da justiça.
743 Ser verdadeiro e sem falsidade, e tomar a cruz é um dos pilares principal de quem
pratica a palavra de Jesus.
744 Nem tudo que é conversado é entendido, porque se a pessoa discorda de você tem muita
chance dela virar seu inimigo.
745 O importante é entender e praticar a verdade, tentar ser bom e simpático já é um erro. O
importante é ser verdadeiro, tomar a cruz, amar o próximo e principalmente ser justo.
746 A crença ou não crença na verdade, faz parte do julgamento.
747 Não levar o amor ao próximo a sério é um grande pecado.
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748 As bíblias brasileiras são diferentes e mesmo de uma mesma bíblia e a mesma passagem
cada um tem sua interpretação. Então cuidado ao seguir ou escutar uma pessoa falando sobre
a palavra de Deus.
749 Atenção. Fazer raiva na pessoas e provocá-las é pecado.
750 Sabe por que eu não estou joia? Porque eu não gosto de falsidade.
751 Não se exige confiança de uma pessoa, confiança se conquista.
752 As pessoas certas e sem falsidade ficam nervosas e perdem a razão com o veneno
jogado nelas de pessoas sem razão e erradas, com isso as pessoas do lado certo não
conseguem falar de Deus porque ficam nervosas.
753 Não tenho tanta liberdade quanto antes, agora que falo de Jesus minha liberdade
diminuiu muito, e mais pessoas estão de olho em mim. Tomar a cruz agora é mais perigoso
do que antes e ante já era bem complicado.
754 Tolo é aquele que acha que as coisas são fáceis.
755 Quando tiver uma dúvida de o que é certo e errado pergunte sua consciência ela tem as
respostas.
756 Futuramente virá os escolhidos e Jesus, para salvar o mundo e julga-lo.
757 A tentação de satanás é forte, por isso tanta gente acha que está seguindo Deus e na
verdade está seguindo satanás.
758 Para a pessoa acreditar na verdade e no certo ela tem que arrepender de seus pecados.
759 Eu gostava mais da época que a seriedade era respeitada e o bom senso reinava.
Presenciei esta época na década de 80 e 90, e mesmo nesta época isto não reinava
totalmente, mas era muito bom, isto é que era viver.
760 As trombetas agudas do Evangelho e do Apocalipse se transformaram em guitarras solo
do Rock.
761 A não crença na verdade faz parte do julgamento.
762 O certo é saber usar a liberdade, quem abusa da liberdade depois vive a prisão. Abusar
da liberdade é um erro e uma tolice.
763 Quanto mais tarde a pessoa arrepende de seus pecados mais suja a pessoa fica ou mais
suja a pessoa é.
764 A tentação de satanás é forte, por isso tanta gente acha que está seguindo Deus e na
verdade está seguindo satanás. Muitos acham que está seguindo o céu mas está seguindo o
inferno.
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765 Eu procuro a verdade na vida real desde criança. E também pratico a palavra de Jesus
desde criança também.
766 Com a hipocrisia reinando não há justiça e nem felicidade.
767 Nunca vi um malandro honesto.
768 Estamos em uma época que temos que respeitar a seriedade para podermos renascer da
água e do espírito para voltar o Reino dos céus.
769 As coisas certas são tão difíceis e os brasileiros julgam quem é nervoso. E este
julgamento acontece até entre os metaleiros onde palhaços são bem vistos e nervosos são
mal falados.
770 Quem sabe e entende a verdade normalmente fica calado porque sabe que ela é
complicada e perigosa.
771 As pessoas falsas ou desonestas é que me julgam.
772 Normalmente a falsidade tem característica a risada falsa.
773 Hoje as pessoas buscam a felicidade mas a falsidade e a risada falsa é que está reinando,
e deste jeito a felicidade não é alcançada.
774 Enquanto você corre da verdade e não a enfrenta, a vida vai passando e o caminho da
vida vai ficando mais longe.
775 Falei de Jesus porque minha consciência achava certo e o povo esperava um profeta.
Mas parece que a maioria não gostou.
776 O problema de quem segue satanás e prega a mentira é que quem comete o pecado
contra os santos são os seguidores desses mentirosos.
777 Hoje as pessoas buscam a felicidade em um mundo dominado pela hipocrisia.
778 O ideal seria as pessoas lerem a verdadeira palavra de Jesus tiradas da bíblia Ave-maria,
depois procurar a verdade na vida real e praticar.
779 O inferno e o julgamento são aqui, enquanto estamos vivos de corpo.
780 Não julgar pela aparência como Jesus fala não é bem julgar pela aparência física ou de
vestidas. Um caso de julgar pela aparência é quando tem uma situação, daí a pessoa julga
aquela situação sem examinar aquele caso direito e a fundo e a pessoa acaba entendo errado
e julgando errado porque ela não examinou direito aquela situação ou ocasião. Ou talvez a
pessoa não tenha base e entendimento para julgar aquela situação.
781 Quando a pessoa é verdadeira e toma a cruz é mais fácil dela amar o próximo e ter um
coração bom e principalmente ser honesta.
782 O Brasil busca felicidade em um país dominado pela hipocrisia e pelo dinheiro.
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783 No mundo do Rock também tem extremos. Tem muito rockeiro gente fina, mas tem
muito rockeiro otário.
784 Viver no meio de palhaçada e falsidade é desconfortável e sem graça. Sem amor ao
próximo e a Deus esta vida não tem sentido, nem pra Deus nem para os humanos.
785 Para podermos voltar para o caminho certo temos que arrepender dos nossos pecados,
assim nos purificando, para podermos renascer da água e do espírito. Para renascermos da
água temos que jejuar e para renascermos de espírito temos que amar a Deus e ao próximo.
E quando se renasce da água e do espírito entra se no Reino dos céus, segundo Jesus fala.
786 O arrependimento ajuda a nos purificar dos nossos pecados, é o primeiro passo.
787 Viver no meio de palhaçada e falsidade é desconfortável e sem graça. Sem amor ao
próximo e a Deus esta vida não tem sentido, nem pra Deus nem para os humanos. Para
podermos voltar para o caminho certo temos que arrepender dos nossos pecados, assim nos
purificando, para podermos renascer da água e do espírito. Para renascermos da água temos
que jejuar e para renascermos de espírito temos que amar a Deus e ao próximo. E quando se
renasce da água e do espírito entra se no Reino dos céus, segundo Jesus fala.
788 O povo sofre por falta do bom senso e da verdade.
789 Para pregar mentiras há muitos seguidores, mas para pregar a vontade de Deus é até
perigoso, pois ele exige de nós até com sacrifícios. Mas com o tempo vemos que a vontade
dele é melhor para nós pois ele sabe o que faz, e em seu caminho verdadeiro há muitas
coisas positivas mesmo o caminho sendo difícil.
790 A vida é igual a uma prova, se você não estudar você não tira nota boa. E este estudo é a
busca e a pratica da verdade encontrada nos ensinamentos de Jesus.
791 Prefiro um pagodeiro justo do que um rockeiro injusto.
792 Sabe por que as pessoas não entendem as coisas de Deus? É porque elas não acreditam
na verdade.
793 Sabe por que a vida das pessoas perderam o sal e o Brasil se transformou em uma selva?
É porque as pessoas se afastaram de Deus por causa da mentira dos falsos profetas e
doutores da lei.
794 Tem que ter bom senso e verdade para saber aproveitar a vida e ser feliz, e acima disso
ser justo e amar o próximo.
795 Para se manter no caminho certo a pessoa passa raiva, é tentado, ameaçado e sacaneado.
É preciso resistir a tudo isso para não sair do caminho certo. E isto é um sacrifício.
796 Para voltar para o caminho certo a pessoa tem que arrepender de seus pecados e depois
jejuar para voltar para a água. E se quiser ser feliz ela tem que amar o próximo e a Deus.
797 A justiça acontece também dentro das pessoas de forma emocional ou física.
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798 Segundo as profecias do Evangelho o mundo será salvo pelos escolhidos.
799 Muita gente preocupa no que os outros vão pensar e não conseguem ser justo, tomar a
cruz e seguir o caminho da verdade.
800 Alguns metaleiros que estão no caminho certo não falam de Jesus para se protegerem,
pois a verdade é polêmica e perigosa.
801 Pessoas honestas ou desonestas percebem depois de amadurecer que ser justo
compensa.
802 Todo ser humano tem um lado ruim e um lado bom, esconder o lado ruim é falsidade ou
hipocrisia.
803 Como Jesus fala, tem que esperar o joio e o trigo crescer para depois separa os dois. E
assim será com as pessoas no julgamento na época do fim do mundo.
804 A culpa de não ter luz não é dos verdadeiros profetas mas sim dos falsos profetas que
pregam mentiras e seduz a sociedade. O problema é também porque estamos no fim do
mundo que será salvo pelos escolhidos. Julgar os verdadeiros profetas é julgar pelas
aparências.
805 Posso afirmar esta frases. Existem pessoas nervosas com o coração bom. Posso afirmar
esta frase porque eu já fui assim.
806 Ser bom é ser falso. Jesus disse: "Só Deus é bom." Mateus 19, 17.
807 Só pela vontade de Deus é que as coisas dão certo. E este caminho é da porta estreita
apertada e de sacrifícios. Não adianta enganar as pessoas falando que é fácil porque só tem
resultados negativos.
808 As pessoas perdem a crença na palavra por acreditarem na mentira dos falsos profetas.
Perdem a crença também por não acreditarem na verdade.
809 Quando a justiça acontecer certa, a sociedade entenderá os mistérios de Deus. Mas só
Jesus e os escolhidos vão fazer este tipo de justiça.
810 Se o espírito renascer entramos no Reino dos céus como Jesus fala.
811 A sociedade nos tempos de hoje está precisando de justiça, mas não tem ninguém que
possa julgar as pessoas. E colocar uma lei que preste para as coisas ficarem melhor.
812 Quem segue satanás além de ter uma presença desagradável também espanta o amor ao
próximo.
813 Com o tempo fui notando que quanto mais babaca o cara é mais encrenqueiro ele é
também.
814 Temos que esperar ou ensinar. Esperar a hora certa e as pessoas dignas para o
julgamento, para a felicidade e a justiça voltarem. Estas pessoas que irá julgar são os
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escolhidos. Até lá temos que ensinar a palavra de Jesus para as crianças, e os ensinamentos
do que virá no futuro para os adultos, e tem que ensinar da bíblia verdadeira que é da Editora
AVE-MARIA.
815 Ser rockeiro me atrai, mas não gosto de rockeiro desonesto, palhaço ou falso.
816 A crença ou a não crença também faz parte do julgamento.
817 Quando tomamos a cruz sendo verdadeiro atraímos o amor ao próximo. Quando as
pessoas seguem satanás elas espantam o amor ao próximo. E o amor ao próximo e a Deus é
o resumo da lei e dos profetas.
818 Seguir satanás parece que as coisas se encaixam fácil, mas com o tempo e com os fatos
as pessoas vão percebendo que é um caminho errado e contra o amor ao próximo.
819 Tem pessoas que atrai o amor ao próximo, outras espantam e acabam com o amor ao
próximo. E as pessoas que atraem este amor são as pessoas verdadeiras e sem falsidade.
820 Satanás tem o ideal de perfeccionismo mas não conseguem filtrar nem o grosso e o mais
importante.
821 Quem segue satanás vive uma vida de nóia, sacanagem e uma vida sem sentido.
822 Segundo Jesus chegará a hora que aparecerá o filho do homem e os escolhidos para
julgar e trazer o Reino dos céus de volta. Escrito em Mateus capítulo 24. Neste capítulo
conta o passado, presente e futuro sobre os tempos de hoje, e tudo está realmente
acontecendo.
823 Melhor não falar de Deus mas praticar a palavra de Jesus do que falar de Deus e não
praticar a palavra de Jesus.
824 Segundo as escrituras do Evangelho e do Apocalipse o mundo está passando uma prova.
825 O Metallica para mim é a sétima e última trombeta do Apocalipse, quando depois dela o
Deus dominador volta.
826 Antes de criticar a imperfeição dos outros primeiro filtre o mais importante que é ser
verdadeiro, tomar a cruz e amar o próximo.
827 As pessoas fazem confusão de saber o que é certo e o que é errado por não se preocupar
direito com a verdade e com a pratica da verdadeira palavra de Jesus.
828 Muita gente não acredita na verdade e na justiça, com isso passam o resto da vida
penando e pagando seus pecados por não acreditarem no caminho certo e da verdade. Como
diz Jesus, não arrependem das suas obras para que elas não sejem reprovadas.
829 Hoje em dia para a pessoa ser perfeita na pratica da palavra de Jesus ela estará correndo
um sério risco de vida. Como aconteceu com Jesus no fim do mundo anterior, que não
acabou e foi salvo por ele e seus escolhidos.
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830 Acho que a tentação de satanás nunca acabará e o caminho certo será de esforço e
sacrifícios.
831 Muita gente acha que está certa mas no fundo sabe que está errada.
832 Mentes poluídas vão para a curtição e não filtram direito o que é certo e errado, eles
curtem os dois, depois ficam presos ao pecado e ao errado sem terem vida.
833 Mentes poluídas vão para a curtição e não filtram direito o que é certo e errado, eles
curtem os dois, depois ficam presos ao pecado e ao errado sem terem vida.
834 Se você ir para o caminho fácil de satanás você carregará a derrota, a nóia e outras
coisas ruins.
835 Para ser vencedor na vida do lado espiritual, temos que entender e praticar a verdadeira
palavra de Jesus que é o Evangelho de Mateus e João da bíblia editora AVE-MARIA. Tem o
livro Apocalipse também, mas ele é mais para os santos e justos que são capazes de
compreende-lo.
836 Nem Jesus, nem Deus, nem um verdadeiro profeta vai passar a mão na sua cabeça e
falar que as coisas são fáceis. Pois o caminho certo e errado é difíceis, e temos que seguir a
vontade de Deus.
837 Tem muitas pessoas disfarçadas de cristãs mas tem como o pai o demônio.
838 O mundo está precisa de justiça, e só os escolhidos poderão fazer isto hoje em dia.
839 Se levar as pessoas na simpatia com falsidade o mais importante fica para trás, que é ao
amor próximo.
840 Quanto mais verdadeira a pessoa é mais chance ela tem de ir mais longe.
841 Muitas frases de Jesus são polêmicas, principalmente hoje em dia.
842 Pouca gente concorda com algumas frases de Jesus tiradas do evangelho verdadeiro.
843 Não existe malandro honesto.
844 Quando as pessoas não acreditavam no que Jesus falava, nem ele podia ajudar.
845 Não sou obrigado a ser falso e dar risada falsa para agradar as pessoas.
846 A cultura da sociedade de hoje está contra a verdade.
847 Satanás é igual a maioria dos políticos, engana as pessoas fingindo ter conteúdo e ele é
uma farsa.
848 Jesus Cristo é rockeiro.
849 Praticar a palavra de Jesus é ser verdadeiro, ser justo, amar o próximo e aguentar o
sacrifício, só assim se alcança a alegria e a verdadeira felicidade.
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850 Sou mau mas sou justo, tenho um bom passado e minhas obras são boas, mesmo assim,
ainda tenho o meu lado mau, e não estou me contradizendo Jesus fala: "Só deus é bom"
escrito em Mt 19, 17. Por isso que as pessoas boas são falsas.
851 Para voltar para o caminho certo tem que arrepender dos pecados, ser verdadeiro, jejuar,
tomar a cruz, amar o próximo, encontrar e seguir a verdade.
852 Sabe por que não sou fanático com futebol? Porque tem cruzeirenses e atleticanos que
prestam e que não prestam. A escolha do seu time não define se você é ou não é justo.
853 Para alcançar a vitória com Deus e Jesus é preciso encontrar a verdade e passar por
sacrifícios deste caminho.
854 Algumas vezes precisamos de tempo para perdoar as ofensas.
855 O Reino dos céus é só pra quem merece.
856 A verdade em uma época pode ser óbvia, mas em outra pode ser duvidosa, aproveite ela
em quanto você a conhece.
857 O problema de hoje de seguir a igreja ou a palavra de Deus é que muitos caem na
tentação de satanás. E confundem Deus com satanás. Não digo todos, mas a maioria.
858 Jesus foi tentado no deserto por satanás por 40 dias ainda teve fome e resistiu. Assim
também acontece com a gente e temos que resistir as tentações.
859 Antes de julgar alguém ou se for para julgar alguém, tem que ser pela justiça e pela
verdade. E antes de julgar alguém olhe para você, se você é digno disto e se seu julgamento
será justo e sensato, ou então é melhor não julgar. Julgar é uma ação delicada e complexa.
860 Se você não entende uma pessoa, não fale mal dela, porque você poderá estar julgando
ela injustamente.
861 Não sou cem por cento a favor da paz ou da fúria, porque cada caso é um caso. João
Batista por exemplo era furioso e batizou Jesus Cristo.
862 A maioria das pessoas tendem ir para a perdição e pelo lado mais cômodo, tem aquela
famosa passagem da porta larga e a porta estreita que fala sobre isto. Então uma minoria
pode estar com a razão e com a verdade. Hoje em dia são os rockeiros, na época de jesus
eram os Judeus e na época de Moisés eram os Hebreus.
863 O erro mais comum do povão é não descobrir a verdade e de não aprová-la.
864 É melhor se arriscar e se sacrificar na verdade do que escolher o caminho errado,
cômodo, de lamentos e também da perdição.
865 É difícil ser verdadeiro, porque as pessoas nos sacrificam por isso. Isto também é tomar
a cruz. Mostrar o lado ruim não é fazer o mal e sim ser verdadeiro sem pecar.
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866 A Vocês que falam mentiras sobre a palavra de Deus, quando a justiça vier não julguem
que Deus é ruim e lembrem-se de suas mentiras e enganações.
867 A causa principal da obesidade no Brasil hoje não é questão de alimentação e sim
espiritual e cultural.
868 Quanto mais se busca a verdade e mais se luta e trabalha por ela, mais evoluímos e
temos um mundo melhor.
869 Talvez não sou eu que seja doido e sim você que é sujo, maldoso ou insensato e não
acredita em mim.
870 O Reino dos céus é aqui, para entrar nele tem que renascer da água e do espirito. Mas só
os justos entrarão nele.
871 Quando se tem justiça entre as pessoas a filosofia de simpatia não tem moral.
872 Muita atenção com o pecado, tem coisas que parecem ser detalhes e pode te deixar
penando para o resto da vida. São exemplos disso, a falsidade, a falta de verdade, seguir
satanás e saber o que é satanás.
873 O sal da vida é o amor ao próximo e a prática da verdadeira de Jesus.
874 Sabe o que precisa fazer para seguir o caminho certo. Tem que arrepender dos seus
pecados, carregar a sua cruz, buscar a verdade e a amar a Deus e ao próximo.
875 O que eu entendo de que Jesus fala sobre o que é satanás e o que não é para ser seguido
é assim. Querer aparecer, gostar de sentar nos primeiros lugares, ser falso ou hipócrita, falar
mentiras seduzindo as pessoas, fazer tentações, não ter bom senso, não procurar o que
realmente é a verdade e ser escandaloso.
876 O mundo está passando por uma provação.
877 Não escolho minhas amizades pelo critério dela escutar rock ou não, e sim se a pessoa é
justa e agradável.
878 Muita entende da bíblia que depois que morre de corpo a pessoa vai para o céu em cima
ou para o inferno de baixo da terra, mas Jesus fala muito diferente disso. Jesus fala que para
entrar no Reino dos céus ou Reino de Deus tem que renascer da água e do espírito, significa
que o espírito pode morrer e renascer assim se entra no Reino de Deus.
879 Muita gente cai na tentação de satanás em sua expressão facial achando que esta
expressão é a de Jesus. Esta expressão facial é a imagem da besta.
880 A falsidade e a simpatia estão na moda, e já tem um bom tempo que está.
881 Não sou religioso, não sigo igreja, sou só Cristão e só sigo Jesus Cristo e minha tribo é a
do rock.
882 Não confunda educação, humildade e simpatia com malandragem, risada falsa e satanás.
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883 Praticar evangelho não é ser simpático e sacana, e sim ser verdadeiro, sem falsidade e
ser justo.
884 As pessoas falam em ir à igreja, acreditar em Deus, mas suas falas e filosofias são de
Satanás e ideias opostas à palavra de Jesus.
885 A palhaçada e a sacanagem andam lado a lado, assim como a falsidade e sacanagem
também andam lado a lado.
886 A lerdeza da pessoa faz com que ela não entenda a verdade e ela siga satanás. Assim
tornando se uma pessoa injusta. Mas se ela acreditar na verdadeira palavra de Jesus isso
poderia mudar.
887 A característica principal da hipocrisia é a risada falsa.
888 Deus é bom mas ele exige sacrifícios da gente.
889 A hipocrisia com sua risada falsa deixa o coração ruim levando a pessoa pensar coisas
erradas, fazer coisas erradas e também distancia o amor ao próximo.
890 Quem faz coisa errada acaba prejudicando a sua própria alma.
891 Quando o julgamento justo vier através dos escolhidos, o clima do bem vai voltar e
Deus voltará a reinar.
892 Satanás é paia, noiado, sem graça e desagradável.
893 Quando Jesus fala em castigo eterno e vida eterna, é eterno até a morte de corpo porque
o espírito irá renascer ou não renascer.
894 As pessoas que me atacam são as que não me entendem.
895 Vai ter todo um processo para voltar àquela onda do bem, está escrito em Mateus 24 e
Apocalipse inteiro. Leia da melhor bíblia editora AVE-MARIA. Este processo se resume no
julgamento e luz escolhidos.
896 Muita gente cai na tentação de satanás e acham que estão seguindo o caminho certo e de
Deus, mas na verdade seguem é satanás.
897 Tenho que recomeçar quase do zero para entrar na vida de novo, igual a parábola do
grão de mostarda, mas se eu renascer de espírito vou entrar no Reino dos céus.
898 O caminho certo é de esforço, sacrifício, jejum e penitência verdadeira, mas as coisas
realmente valiosas vêm é deste caminho.
899 O inimigo de Jesus é satanás e seu comodismo com a falta de busca e aceitamento da
verdade.
900 Pessoas com o passado sujo e com maldade no coração ficam mais maldosas e fazem
coisas erradas quando entendem o caminho certo.
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901 Se a pessoa segue a mentira e a falsidade o coração dela fica ruim. Se a pessoa segue a
verdade e é verdadeira o coração dela fica bom.
902 Se a pessoa não reconhece que está no caminho errado e não se arrepende dos seus
pecados ela mesma já está se julgando.
903 Deus é bom, mas seu caminho não é fácil, muito menos o caminho de seguir o errado e
satanás. Mas cada caminho tem um resultado diferente.
904 De que adianta ser inteligente se a pessoa é tola, má influenciada e tem má educação.
905 Quem tenta ser perfeito de começo não consegue filtrar o grosso, pois a verdade é
polêmica e pode ser duvidosa.
906 Sabe porque eu não monto uma igreja, porque se eu montar uma igreja serei
assassinado.
907 Não basta só aprender e estudar a verdadeira palavra, tem que ir para a guerra
praticando a palavra de Jesus. E a tentação de satanás é forte acompanhado de sua sedução e
sua risada falsa.
908 O inferno está cheio de gente folgada, desagradável, pessoas sujas e falsas. E estas
características são contra o amor ao próximo e a felicidade.
909 Só os prudentes vão entrar no Reino dos céus.
910 Uma das coisas que dá mais sentido à vida é o amor ao próximo.
911 O problema de quem segue satanás é que eles querem uma coisa diferente mas não
querem mudar de caminho e nem se arrependerem dos seus pecados, muito menos tomar a
cruz e ser verdadeiro.
912 Tudo que presta vem da luta, do trabalho e do sacrifício.
913 Tenho muita paz de consciência, mas sou nervoso.
914 O Brasil está um pouco atolado em satanás, deve ser por isso que tem tanto bandido
aqui neste país.
915 Parece que Deus não se importa com as pessoas e nem com o julgamento, mas acontece
é que os dois se misturam. Tanto o julgamento quanto com a falta de ajuda. E temos que
respeitar sua vontade fazer nossa parte e sermos justos e amar o próximo.
916 O pecado adoece a alma e o corpo.
917 São características de o que é errado misturado com satanás: a pessoa gosta de ser
cumprimentado nas ruas, falar mentira, ser falso, não viver a verdade, gosta de mostrar que é
bom, mostrar que reza muito, tem o coração duro e gosta de sentar nos primeiros lugares.
Tudo isso Jesus recriminava nos seus ensinamentos.
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918 Muitas coisa é um pecado considerável e muita gente ignora, mas depois sofre com isso.
Alguns exemplos disso que vejo hoje é seguir satanás, ser falso, não amar o próximo, fazer
raiva em quem é verdadeiro e que toma a sua cruz.
919 O povo tem que fica bem consciente sobre o que e satanás para não cair em sua
tentação, que é forte.
920 O Reino dos céus é aqui na terra, mas com ligação com o céu.
921 O problema da ideologia de ser feliz e ter dinheiro é que a risada falsa pegou o Brasil
muito, e a hipocrisia e satanás estão reinando.
922 Se você não acredita no caminho verdadeiro de Jesus que é a penitência, o sacrifício e
tomar a cruz, você não acredita no verdadeiro Jesus. E Jesus Cristo só curava os que criam
nele e em seu caminho.
923 Muita gente é simpático, desagradável e sem graça, outras pessoas são antipáticas mas
interessantes, agradáveis e sentimos amor por essas pessoas. A explicação disso é que os
antipáticos são verdadeiros com muita chance de ser honestos.
924 É uma sensação muito ruim, faço as coisas certas e todos os dias tem gente me julgando
e me tentando. E isto já dura dez anos.
925 O sal da vida é o respeito, com amor ao próximo, tomando a sua cruz e sendo
verdadeiro.
926 Se eu falasse o que penso da igreja eu estaria correndo um grande risco de vida. Porque
eu não falaria bem dela.
927 Não existe pessoa com riqueza material que tenha riqueza espiritual.
928 Deus é brasileiro, mas satanás também é.
929 Hoje em dia os tolos seguem satanás, e os prudentes seguem a verdade.
930 Ser verdadeiro é difícil e isto é uma grande parte de tomar a cruz, principalmente
quando a pessoa não está bem humorada e não dá risada falsa para agradar outras pessoas. E
isto faz nascer o amor ao próximo ou aumentá-lo.
931 Prefiro ser mal falado mas dizer a verdade do que falar o que todos querem escutar,
sendo mentira e uma tentação de satanás.
932 Não procuro ser simpático igual a maioria das pessoas. Procuro ser verdadeiro, sem
falsidade.
933 Muitos erram em não se importar com a verdade.
934 Os verdadeiros seguidores de satanás estão nas igrejas, e também são os bandidos, mas
existe exceções.
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935 Só os verdadeiros Cristãos praticantes aceitam pessoas nervosas, e estas pessoas tem o
coração bom.
936 Quando a luz voltar e Deus voltar também, muita gente vai tomar a cruz e ficar nervoso.
937 Apocalipse não significa fim do mundo, significa a revelação de como o mundo será
salvo.
938 Seguir satanás de verdade só dá merda, decepção e desgraça.
939 Muitas pessoas passam uma fase estranha na vida, elas ficam perdidas e sem local. A
explicação disso é a morte e o nascer do espírito que Jesus Cristo fala.
940 Não dá pra ter diálogo com uma pessoa que cai na tentação de satanás, que acha que
está certa e não acredita na verdade.
941 As pessoas que mais seguem satanás estão nas igrejas, e também são os bandidos, mas
existem exceções.
942 As crianças enxergam mais que os adultos em um certo ponto muito importante.
Principalmente sobre a verdade e ser verdadeiro, e sobre quem está certo e errado.
943 Se eu não tivesse operado o cérebro antes acho que eu conseguiria trabalhar hoje, igual
eu trabalhava antes da operação.
944 Quando a pessoa é boa significa que ela é falsa, e uma pessoa justa é mais pura que uma
pessoa honesta.
945 Existe cristão satanista, satanista cristão, cristão cristão, mas não existe satanista
satanista.
946 Pessoas com o passado sujo e com maldade no coração ficam mais maldosas e fazem
coisas erradas quando entendem o caminho certo.
947 As pessoas se enganam e depois procuram um salvador. E muitos destes ainda acham
que estão certos.
948 Prefiro ter um amigo gay mas porém honesto e agradável do que ter um amigo hétero,
desonesto e desagradável.
949 Quem expõe seu lado mau sem praticar o mal se purifica. Isto é ser verdadeiro e é tomar
a cruz.
950 Como posso pensar em um bom dia se o mundo está acabando. Mas segundo Jesus ele
será salvo pelos escolhidos. Também cumprimentar com bom dia traz falsidade.
951 Jesus fala que veio trazer a divisão da família. Fala também para honrar pai e mãe.
952 Para a pessoa ir longe ela precisa enfrentar muitas pessoas que estão no caminho errado.
Muitos tentam te derrubar.
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953 O caminho certo e da verdade e o errado e da mentira são difíceis, mas eles tem
resultados opostos.
954 A pessoa quanto mais demora a se arrepender dos seus pecados mais sujo a pessoa vai
ficando e assim entrando mais no inferno. Também vai ficando mais difícil entrar na vida e
acreditar na verdade.

955 Em Mateus 23 em todo o capítulo Jesus condena os doutores da lei e os hipócritas,
falando de seus maus feitos e suas consequências. Pois até o Reino dos céus ele fecharam ao
povo. E estes doutores da lei, são da lei de Deus também. Esta passagem pode se aplicar aos
dias de hoje também.
956 Não dá pra seguir a bíblia toda como a palavra de Deus. Sigo os três livros mais
importante que são o evangelho de Mateus, o evangelho de João e o Apocalipse. Eles
também têm que ser da bíblia editora Ave-Maria. Tem algumas passagens que Jesus fala e
informações que reforçam esta teoria.
957 Sabe o que vocês podem fazer hoje para ajudar a melhorar o mundo, arrepender de seus
pecados e assim morrendo de espírito. Assim poderão renascer da água e do espírito e entrar
no Reino dos céus ou na vida.
958 Quem segue satanás vira Cristão, porque seguir satanás é péssimo e sem graça. Mas vira
um Cristão não praticante.
959 Quanto mais desonesta a pessoa é, menos ela acredita na verdade.
960 Mostrar que é mau e praticar o mal são coisas muito diferentes. Quem pratica o mal é
desonesto, quem mostra que é mau é verdadeiro e pode até ser justo.
961 Só quem acredita na verdade e toma a sua cruz tem chance de alcançar a felicidade. E
principalmente sendo verdadeiro e sem falsidade, assim pondo em prática a teoria de Jesus.
962 Tenho antipatia de falsidade.
963 Quem tem que ser julgado são os sacanas e os mentirosos, e não os profetas que falam a
verdade.
964 Sabe porque os metaleiros que praticam a palavra de Jesus não fala a palavra de Jesus?
Tem muitos motivos, primeiro, poucos realmente entendem a palavra de Jesus direito,
segundo, o povo não aceita a verdade e ficam inconformado com ela. Terceiro, tem muita
gente mal intencionada querendo enganar o povo, quarto, a maioria das pessoas ficam
tentando esses que falam, com tentações de satanás e seus comodismo. Quinto, Jesus e seus
apóstolos foram perseguidos e mortos pelo povo antigamente quando falaram a verdadeira
palavra de Deus, sexto, hoje em dia o povo não aceita pessoas nervosas, e quem pratica a
palavra de Jesus hoje fica nervoso.
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965 Temos que ver os ensinamentos de Jesus é na vida real, e depois praticá-lo. Mas ler o
evangelho da bíblia verdadeira.
966 Quanto mais puro é o passado de uma pessoa, mais ela está qualificada para ensinar a
verdade e a palavra de Jesus.
967 Os seguidores de satanás acham que eu estou errado e ficam me julgando.
968 Para tirarmos mals costumes e vícios precisamos fazer um jejum destes costumes.
969 Não podemos ajudar qualquer pessoa, porque muitas delas não acreditam na verdade e
algumas delas estão mal intencionadas. E outras pessoas vingam de você e falam mal
também.
970 Deus sempre exigiu das pessoas esforços e sacrifícios do seu modo, mas a maioria das
pessoas não se importam com isso e relaxam, e preferindo acreditar na mentira.
971 A grande maioria das pessoas é contra a falsidade, mas esta mesma grande maioria é
falsa.
972 Seguir satanás dá paranoia.
973 Não confunda satanás com o capeta. Capeta é uma ideia formada sobre o que a
sociedade sabe sobre o mal, satanás é o que Jesus fala no evangelho.
974 Quem segue a satanás tem a sua verdade muito baixa, ou não praticante da verdade.
975 O certo pode estar errado, o errado pode estar certo. A verdade engana muitas pessoas
em muitos pontos importantes.
976 Fé não é orar muito, fé é o quanto você acredita na verdade e o quanto tem vontade e
dedicação para suportar os desafios e sacrifícios.
977 Temos que fazer penitência para podermos renascer da água e do espírito.
978 Normalmente quem tem muitos pecados e pecados pesados significa que essa pessoa
seguiu satanás. E as vezes ela ainda não sabe o que é satanás e ainda continua seguindo.
979 Eu falo muito de satanás, mas sou um dos que menos sigo ele, ao contrário de grande
parte da população que tem medo dele, não sabe o que é e ainda segue ele.
980 Tem muito assassinato e criminalidade aqui no Brasil porque aqui tem muito seguidor
de satanás e pregadores da palavra fracos, sujos e sem condição de ensinar a palavra de
Jesus e sua verdade.
981 Muita gente julga quem é verdadeiro.
982 É muita sacanagem a pessoa representar a palavra de Jesus e falar o oposto dela. Isso é
coisa de gente sacana.
983 Tem muito cristão que não acredita no que Jesus fala.
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984 Tem muito cristão que segue satanás, e com isso fica distorcido sobre o que é Jesus e o
que é satanás, o que é certo e o que é errado, o que é a verdade e o que é a mentira. Os
satanistas mais atolados em satanás são cristãos porque sofrem com satanás e enganam o
povo.
985 Muita gente acha que a sedução, satanás e a porta larga é a luz.
986 A turma mais evoluída no mundo do rock é a turma do Heavy Metal.
987 Não sou bom porque não sou falso. Mas creio que eu seja justo, que é o mais
importante, sou assim porque sigo a verdade e coloco ela em prática.
988 Talvez eu seja um desmancha prazer por falar a verdade e as coisas certas que são
difíceis e desiludir aqueles que acreditam que as coisas sejam fáceis. O prazer da sedução de
satanás e enganação dele de mostrar que as coisas são fáceis. Mas o caminho de Jesus é
buscar e praticar a verdade, entrar pela porta estreita e apertada e tomar a cruz e fazer
sacrifícios e penitências, também passamos raiva. Mas depois encontramos a alegria, paz de
consciência e amor às pessoas e a Deus e ficamos de bem com a vida.
989 Se as coisas fossem fáceis elas não seriam interessantes. Não seriam interessantes nem
pra nós e nem pra Deus.
990 Tenho um problema sério, a presença de pessoas sujas e que seguem satanás me
incomoda, principalmente quando essa pessoa fica querendo se aproximar de mim.
991 É comum a grande maioria ir pelo caminho errado, porque ele é mais fácil e poucos
resistem à sua tentação, mas cair na tentação do fácil é errado e traz muitas desgraças.
992 Tenho um problema sério, a presença de pessoas sujas e que seguem satanás me
incomoda, principalmente quando essa pessoa fica querendo se aproximar de mim.
993 É comum a grande maioria ir pelo caminho errado, porque ele é mais fácil e poucos
resistem à sua tentação, mas cair na tentação do fácil é errado e traz muitas desgraças.
994 Não gosto de frequentar nenhuma igreja, gosto de praticar a verdadeira palavra de Jesus
e escutar um Rock e um Metal.
995 Com o passar dos anos as forças do mal de uma geração vão perdendo a moral e as
forças, e as forças do bem vão crescendo, a verdade vai aparecendo e ficando mais sólida.
996 Eu acho que todo país sub desenvolvido tem uma religião ruim e que não condiz com a
verdade ou fale a verdade. E ensinam coisas enganadoras e sedutoras, com isso aumenta a
criminalidade, assassinatos e roubos.
997 A família talvez pode ser uma base, mas com certeza não é tudo.
998 Ser totalmente da paz te leva para a falta de graça e desgraça. Mas a paz tem um lado
positivo.
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999 O caminho errado é tão fácil de entrar nele, uma multidão entra nele, o pior é que acham
que é o caminho de Deus.
1000 Deus não é malvado e sim exigente.
1001 Não faz bem ser maldoso ou inocente. É melhor ter o coração puro, praticar o bem, ser
verdadeiro e buscar conhecimento. Mas consegue-se ser puro de coração praticando a
verdadeira palavra de Jesus.
1002 Quando se renasce da água e do espírito a pessoa tem contato com o céu, é chamado de
Reino dos céus. Para nascer ou renascer da água precisa-se de jejum, e para nascer ou
renascer do espírito precisa-se amar a Deus e amor ao próximo, os dois juntos chama-se
penitência.
1003 Creio eu que os rockeiros são mais justos que os religiosos. Os religiosos procuram
uma luz, os rockeiros já a conhece.
1004 A palavra Jesus com a sua verdade não se aprende de um dia pro outro ou com uma
leitura rápida. Tem que ler um pouco de cada dia da bíblia verdadeira, enxergar na vida real,
praticar e resistir às tentações e aos sacrifícios.
1005 Em vez de tentar ser perfeito primeiro tente ser verdadeiro, justo, amar o próximo e
não seguir satanás.
1006 O Reino dos céus e o Reino de Deus é nessa vida aqui na terra, mas com contato com o
céu, onde as pessoas são verdadeiras, onde existe justiça e assim podendo existir o amor ao
próximo e a Deus.
1007 É difícil cumprimentar pessoas que ficam me tentando com a imagem da besta.
1008 Muitos que eram julgados como errados estavam e estão certos, e muitos que eram
julgados como certos estavam e estão errados.
1009 O dinheiro não é sujo, mas a falsidade é suja, e se você tem dinheiro você tem
condições de ajudar as pessoas. Não ajudar aos necessitados é sujo.
1010 Mesmo quando Jesus voltar as pessoas terão que passar por sacrifícios se quiser ir para
o caminho certo ou se manter nele.
1011 Todo ser humano ou a maioria já se apaixonou por uma pessoa ou tem esse poder da
paixão. Mas acho que esse tipo de sentimento devemos ter só pra Deus, com pessoas acho
que não é positivo. O maior mandamento e primeiro mandamento que Jesus ensina é amar a
Deus de todo coração, de toda sua alma e de todo seu espírito, isso é paixão.
1012 A solução não é dar risada falsa para ser simpático e sim ser verdadeiro e sem
falsidade. Assim teremos justiça, respeito e amor ao próximo.
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1013 Sabe porque hoje não se resolve os problemas principais, porque precisa de muita
evolução, tanto pessoal quanto cultural, principalmente na vida cristã e na prática da
verdadeira palavra de Jesus. E por estarmos no fim do mundo que será salvo no futuro, mas
ainda estamos atrasados.
1014 O mundo será salvo através da luz e do julgamento executado pelos escolhidos.
1015 Eu acho que as pessoas assassinaram Jesus porque eles não aceitavam a justiça e nem
aceitavam as ideias dele. E também quem eles julgavam estar errados estavam certos e os
que eles julgavam estar certos estavam errados.
1016 Hoje as pessoas pensam assim: Quem não é simpático é grosso.
1017 A pessoa boazinha é falsa.
1018 A terra está infestada de satanás e satanás está reinando.
1019 Vou falar aqui o que é errado e o que é satanás, depois vou falar as coisas certas, as
duas segundo Jesus Cristo. Satanás gosta de ser cumprimentado, gosta de sentar nos
primeiros lugares, é o pai da mentira, tem os pensamentos dos homens e não de Deus, não
permanece na verdade, é escandaloso, gosta de mostrar aos homens que ora muito, gosta de
mostrar aos homens que faz boas ações, gosta de ser louvado pelos homens, tem um
semblante abatido, é falso ou hipócrita, tenta as pessoas e é homicida. Segundo Jesus Cristo,
o caminho certo é ser verdadeiro, seguir a verdade, entrar pela porta estreita e apertada,
tomar a cruz, ser humilde, não fazer as boas obras na frente dos homens, ser justo, guardar
os mandamentos, os preceitos mais importantes de sua lei que é a justiça, a misericórdia e a
fidelidade e amar a Deus de todo seu coração de toda sua alma e de todo seu espírito.
1020 É um grande problema a maioria das pessoas tendem ir para o caminho mais
confortável, mentiroso e falso e esta maioria julga e fala mal de um pequeno grupo que vai
para o caminho mais apertado, difícil e correto.
1021 Muita gente fica mostrando que é feliz através da risada falsa, mas na verdade essas
pessoas são infelizes, vivem da desgraça e no inferno. Elas querem mostrar que são
vencedoras, mas no fundo são fracassadas.
1022 Sem luz na prática é difícil entender os mistérios da vida. Mas hoje esta prática
avançada não está acontecendo por causa desta época e período.
1023 Quando Jesus veio, ele mostrou que os doutores da lei estavam errados, que eram
conhecidos como escribas.
1024 Se você quer ver a imagem do demônio é só digitar jesus no google e ir em imagens.
Estas figuras são os falsos Cristos que Jesus cita no evangelho.
1025 Quantos mais cedo a pessoa se arrepender de seus pecados e morrer de espírito é
melhor para ela.
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1026 A maioria das pessoas buscam igreja é porque estão com a alma doente por causa dos
seus pecados, e elas pecaram por não ir pelo caminho da verdade. Para poderem ir para o
caminho da verdade precisa reconhecer que estavam no caminho errado e arrependerem de
seus pecados. Mas precisam praticar a verdadeira palavra de Jesus para curar suas almas.
Mas talvez as igrejas não usam os livros da bíblia adequados e da bíblia verdadeira e
principalmente achar as passagens mais importantes para colocar em prática.
1027 O pecado mais comum hoje é a hipocrisia.
1028 Paixão é uma doença da alma. Esse tipo de amor que a pessoa entrega seu coração é só
pra Deus e não para um outro humano. A passagem a seguir Jesus explica um pouco isso.
"Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de
todo teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este,
é: Amarás teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resumem toda a lei e
os profetas. Mateus 22, 37."
1029 Quem é muito paz e amor não curte Metallica e Nirvana.
1030 Tenho o objetivo de ser correto e feliz se eu merecer, mas não pelo caminho de uma
farsa e hipocrisia com a sua risada falsa.
1031 Pessoas fracassadas é que falam mal de mim, os vencedores me admiram.
1032 A sociedade está carente de justiça, cheia de vingança e com muita impunidade.
1033 O velho testamento não existe mais, já existiu, mas foi adulterado. Igual as bíblias aqui
no Brasil, do Novo testamento só sobrou o da bíblia Editora AVE-MARIA. E a palavra de
Deus só sobrou o evangelho de Mateus o evangelho de João e o livro Apocalipse. Estes três
livros é sobrou da palavra de Deus da bíblia editora AVE-MARIA.
1034 Os descuidos da sociedade ajudam a aumentar a criminalidade no Brasil,
principalmente o descuido da falta de verdade da sociedade brasileira. Mas isto não desculpa
para os bandidos para cobrir o que os bandidos fazem.
1035 Eu acredito que o que a pessoa fizer nesta vida ela terá consequências e benefícios para
próxima encarnação.
1036 Quem vai para a escuridão são os seguidores se satanás e quem faz coisas erradas.
1037 Hoje a maioria das pessoas julgam e ficam contra quem está nervoso ou furioso. Isto é
um erro, alguns nervosos estão certos.
1038 Eu acredito que o que a pessoa fizer nesta vida ela terá consequências e benefícios para
próxima encarnação.
1039 A grande maioria das pessoas que pregam a palavra de Deus pregam mentira, o que
elas pregam não é a palavra de Deus verdadeira. Até a bíblia são diferentes, muitos estão
enganando a muitos, por isso que esse Brasil está com tanta criminalidade e o mundo está
sem sal.
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1040 Hoje em dia, quem é resistente aos desafios e sacrifícios de Jesus acaba ficando
nervoso. Mas com o coração bom.
1041 As consequências de quem segue satanás é a cegueira, ficar atolado no pecado, a
desgraça ou falta de vida e ela se torna uma pessoa mesquinha e desagradável.
1042 A razão do meu sucesso é resultado de muita procura, sacrifício e esforço, durante
décadas, aliás desde criança. Não foi nem um pouco fácil e passei muita raiva e provas, até
fui internado e operei a cabeça.
1043 A grande maioria das pessoas que pregam a palavra de Deus pregam mentira, o que
elas pregam não é a palavra de Deus verdadeira. Até a bíblia são diferentes, muitos estão
enganando a muitos, por isso que esse Brasil está com tanta criminalidade e o mundo está
sem sal.
1044 Hoje em dia, quem é resistente aos desafios e sacrifícios de Jesus acaba ficando
nervoso. Mas com o coração bom.
1045 As consequências de quem segue satanás é a cegueira, ficar atolado no pecado, a
desgraça ou falta de vida e ela se torna uma pessoa mesquinha e desagradável.
1046 A razão do meu sucesso é resultado de muita procura, sacrifício e esforço, durante
décadas, aliás desde criança. Não foi nem um pouco fácil e passei muita raiva e provas, até
fui internado e operei a cabeça.
1047 Os caras que pensam igual eu, não falam de Deus.
1048 No inferno não há amigo, e sim existe falsidade, sujeira e desgraça.
1049 O povo me tenta primeiro, se eu não caio na tentação deles, eles tentam me provocar,
se não conseguem, falam mal de mim e alguns me sacaneiam e me fazem mal. Isto são os
seguidores de satanás.
1050 Temos que ser pessoas justas e verdadeiras, e não pessoas boas e falsas.
1051 Quando Jesus fala a relação morte e Reino de Deus, a morte que ele se refere é morte
de espírito e não de corpo. Depois da morte de corpo ele não fala nada dentro do evangelho
de Mateus e João.
1052 O povo é muito injusto com os profetas verdadeiros.
1053 As pessoas que fogem da verdade me julgam.
1054 O pessoal de hoje é mal-humorado e revoltado, e eles dão moral para quem é falso e
simpático mas sabem que o correto é ser verdadeiro.
1055 Hoje em dia quem é conservador foi seduzido pelo diabo.
1056 Como as coisas financeiras são, as coisas de Deus também são, temos que buscar,
aprender, trabalhar, sacrificar e lutar por elas para obtê-las.
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1057 Deus é bom, mas Ele exige sacrifício de cada pessoa que quer seguir o caminho certo.
E prepara um julgamento para cada pessoa que foge do seu sacrifício.
1058 Muitas pessoas fogem da cruz e depois culpam a Deus e aos profetas verdadeiros pelo
seu fracasso.
1059 Todos que seguem satanás ficam com a alma doente, mas nem todos que tem a alma
doente é porque seguiu satanás.
1060 Sou um Cristão que não gosta das igrejas atuais, de nenhuma delas e nem de nenhuma
religião atual.
1061 Deus é bom, ele criou nós, os animais, nossos sentimentos e tudo, mas ele exige
esforços e sacrifícios das pessoas para as coisas irem bem e o pessoal entrar no Reino dos
céus e viver com honra.
1062 Meus inimigos são pessoas mesquinhas e desagradáveis.
1063 O mundo está passando uma prova, para ver quem vai para a vida e quem vai para a
desgraça.
1064 Sou um Cristão que não gosta das igrejas atuais, de nenhuma delas e nem de nenhuma
religião atual.
1065 Deus é bom, ele criou nós, os animais, nossos sentimentos e tudo, mas ele exige
esforços e sacrifícios das pessoas para as coisas irem bem e o pessoal entrar no Reino dos
céus e viver com honra.
1066 Eu acho que hoje em dia os escribas são o líderes religiosos e os fariseus hipócritas são
os religiosos hipócritas. E Jesus em sua época condenava os escribas e os fariseus hipócritas.
1067 Muita gente não acredita em mim, nem no evangelho verdadeiro e nem no Rock.
Quando o verdadeiro Jesus vier, quanta gente será que vai acreditar nele.
1068 Vivo a vida real e sou terreno porque vivo a verdade, mas tenho uma grande chance de
entrar no Reino dos céus justamente porque vivo a verdade e me considero uma pessoa
justa.
1069 As igrejas estão contra os ideais de Jesus mas pedem a ajuda dele.
1070 A maioria das pessoas que eu não gosto, me sacaneiam.
1071 Quando Jesus e seus escolhidos voltarem, eles julgarão a terra separando o que presta
do que não presta. Assim eles salvarão o mundo do fim.
1072 Aqui no Brasil as pessoas invadem muito a privacidade do outro e isto é falta de
respeito. Não sou obrigado a concordar com todos ou com a maioria das pessoas. Até no
jeito de cumprimentar comum das pessoas é invasivo, com isso a falsidade e a criminalidade
só aumentam. Cada um deve preocupar mais com sua vida em primeiro lugar, depois vem a
vida do outro, se sua vida não está certa, quem tem que mudar é você e não o outro.
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1073 A maioria das pessoas que pregam a palavra de Deus são pessoas sujas ou até malintencionadas que tem um passado negro e não um passado de luz. A minorias das pessoas
que pregam é que tem o passado limpo e fala de Deus e que conheça a verdade, esse são os
verdadeiros profetas. Jesus fala, pelos frutos se conhece uma árvore, uma árvore boa não dá
maus frutos nem uma árvore má dá bons frutos. Para mim isso significa que só quem tem
um passado digno é que vai falar coisas que prestam. As pessoas começam a ler a palavra de
Deus sozinha quando estão no fundo do poço ou que morreram de espírito.
1074 O respeito e a autenticidade geram união verdadeira com as pessoas.
1075 Acho que é característica dos tolos seguirem satanás e se enganarem com a verdade.
Quanto mais sensato a pessoa é, mais ela acerta a verdade e no caminho correto. Creio
também que se a pessoa se esforçar e ficar mais atenta ela pode se tornar mais sensata.
1076 Hoje a maioria das pessoas julgam e ficam contra quem está nervoso ou furioso. E tem
um mandamento de Jesus para não resistir a fúria.
1077 Hoje em dia quando a luz voltar e com ele o Deus dominador voltar também, o povo
que vai entrar no reino dos céus vai tomar a cruz e depois ficar furioso e o mundo será salvo.
Este são ensinamentos do livro Apocalipse.
1078 Se o caminho certo também é difícil a culpa não é minha, só apenas estou mostrando o
caminho que Jesus ensina que é verdadeiro. E seu caminho é de procura da verdade e
sacrifícios.
1079 Quando a luz voltar, a fúria, o amor ao próximo e a justiça vão reinar aqui na terra.
1080 Dias melhores virão, mas os justos entrarão no Reino dos céus.
1081 Se não levar as coisas a sério, não surge a confiança e o amor ao próximo.
1082 Muita gente não dá importância para a verdade, depois pecam, ficam perdidos, vem o
julgamento, culpam Deus e ainda elas sacaneiam as pessoas mais justas. Em vez de
somarem para a sociedade só subtraem para ela e suas vidas ficam um inferno e infernizam a
vida de outros.
1083 Seguir satanás e pregar a mentira e o caminho errado faz com que as pessoas fiquem
falsas, sem amor das pessoas umas com as outras e a terra fica sem justiça e luz. A
criminalidade também aumenta muito fazendo com que esta vida fique sem sentido e cruel.
1084 Seguir satanás causa burrice.
1085 Seguir satanás e pregar a mentira e o caminho errado faz com que as pessoas fiquem
falsas, sem amor das pessoas umas com as outras e a terra fica sem justiça e luz. A
criminalidade também aumenta muito fazendo com que esta vida fique sem sentido e cruel.
1086 Nos fins do mundo, quem lidera a palavra de Deus fala mentira para enganar o povo e
falam o oposto da palavra de Deus para o povo e assim também os seduzindo. Na época de
Jesus eram conhecidos como escribas.
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1087 Seguir satanás causa burrice.
1088 Deus quer que nos sacrifiquemos, que tomemos a cruz, sejamos pessoas justas e que
amemos ao próximo, essa é a sua vontade e o caminho certo e da verdade.
1089 As igrejas de hoje pregam a mentira e o conforto, Jesus prega a cruz e o sacrifício.
1090 O mundo está sem alma.
1091 Existem dois tipos de Jesus, o que a igreja criou, que tem até pinturas e imagens dele, e
o Jesus do evangelho verdadeiro, que é o verdadeiro e o que eu acredito.
1092 Tem muitos homossexuais mais honestos e com postura que muitos héteros.
1093 As pessoas preferem acreditar na mentira do que encarar a dura realidade. Mas
futuramente a realidade pode não ser dura mais.
1094 Existe o sábio terreno e o sábio celeste. Os profetas verdadeiros têm a sabedoria
celeste e os sábios terrenos são farsantes.
1095 O lado mais fraco é que costuma a jogar sujo.
1096 Deus quer que façamos sacrifícios para que cheguemos nas coisas certas e cumpramos
sua vontade, mas a maioria das pessoas não acreditam nesse caminho e não querem fazer
estes sacrifícios. As pessoas julgam e falam mal de quem vai por este caminho, que é o
caminho do Rock e do Heavy Metal, por isso é sacrifício ou tomar a cruz.
1097 Se a pessoa ficar de corpo mole e no conforto, a pessoa começa a seguir satanás.
Porque a sociedade de hoje conduz as pessoas para seguir satanás, confundindo satanás com
Deus.
1098 Minha doutrina cristã é o Heavy Metal e o Rock, e não nenhuma igreja igual a grande
maioria das pessoas tem sua igreja. Tem muitas passagens que Jesus Cristo fala que
confirmam essa teoria do Heavy Metal e o Rock que estão do lado da verdade.
1099 Vocês que dão risada do caminho certo, e de quem escolhe o caminho certo e também
fogem da verdade, saibam que depois virá o inferno e a escuridão para vocês, e é muito
difícil sair dele e acreditar no caminho certo de novo, e a cruz que vocês não carregaram
ficará mais pesada também, isto se vocês acreditarem na verdade.
1100 Os fariseus de hoje são os religiosos, os Judeus de hoje são os rockeiros e os escribas
são os líderes religiosos.
1101 A grande maioria dos cristãos praticantes não gostam de falar de Deus e Jesus Cristo.
1102 A grande maioria dos cristãos praticantes não gostam de falar de Deus e Jesus Cristo.
1103 As tribos que mais seguem satanás são os religiosos e os bandidos.
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1104 As tribos que tem maior número de pessoas falsas são a pessoas das religiões em geral.
O pecado e a risada falsa adoece a alma ou a prejudica.
1105 Seguir satanás também deixa a alma doente.
1106 Os cristãos que pratica a palavra de Jesus intensamente acabam virando Rockeiro ou
Metaleiro. Mas nem todo Rockeiro ou Metaleiro é cristão praticante.
1107 Essas pinturas de Jesus que conhecemos são falsas, essas pinturas de Jesus parecem é
com Satanás.
1108 O caminho certo é entrar pela porta estreita, fazer sacrifícios e tem que ter coragem
para enfrentar este caminho. Este é caminho certo que Jesus ensina usando as palavras Dele.
1109 Quando Jesus voltar o mundo vai ficar dividido entre o rock e a igreja, e na minha
opinião, o verdadeiro Jesus vai ficar do lado do Rock.
1110 Jesus Cristo só vai descer aqui na terra por causa dos escolhidos.
1111 O caminho certo não é chutando o balde, nem de uma forma nem de outra, ele é difícil
de seguir. Para ser mais detalhado, não é relaxando, esquecendo os problemas ou ser falso. E
nem batendo nas pessoas, ofendendo elas ou indo para o crime. O certo é procurar a verdade
e aguentar o sacrifício até o final. Se você está relaxando você está fugindo da cruz.
1112 Se você está relaxando você está fugindo da cruz, sendo seduzido e entrando pela porta
larga.
1113 Não adianta ir na igreja e mostrar que é religioso, se não praticar a verdadeira palavra
de Jesus não se entra na vida e nem no Reino dos céus.
1114 Ser cristão não é ser bondoso e falso não está doido? Isto é ser religioso e não Cristão.
1115 Muita gente confunde entre ser Cristão e satisfazer os pensamentos dos homens.
Satanás é que tem os pensamentos dos homens, o Cristão verdadeiro toma a cruz e é
verdadeiro e sem falsidade. Por que vocês acham que assassinaram o filho de Deus, é porque
ele tinha os pensamentos de Deus e não dos homens.
1116 A justiça acalma. É importante enxergar a justiça futura e com o tempo.
1117 Quando Jesus voltar, qual será a reação dos religiosos quando ver Ele de verdade e não
acreditarem nele. Qual será a reação deles. Será que vão querer matar Ele de novo.
118 Jesus Cristo não prega a união da família, se você acredita na união da família que você
escutou por líderes religiosos foi a igreja que te enganou. Jesus veio trazer a divisão das
pessoas de casa segundo o Evangelho.
1119 O povão se esconde atrás da mentira e joga a culpa em quem segue a verdade.
1120 O mundo do ser humano não anda bem sem justiça, e a falsidade impede a justiça.
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1121 Ou a pessoa concorda com o sistema ou o sistema fica contra esta pessoa. O mundo
está sem alma e amor ao próximo.
1122 As Igrejas enganam o povo, e o povo gosta de ser enganado.
1123 A pessoa que faz muita coisa errada fica desagradável e embassada.
1124 Quem só ama a sua família de sangue sofre muito na vida.
1125 Quem sabe, o povo acha que não sabe, e quem não sabe, é que o povo acha que sabe.
1126 Algumas pessoas seguem satanás não é por maldade, e sim descuido e fraqueza. O
problema é que quem segue satanás pratica o mal.
1127 As pessoas justas gostam da verdadeira palavra de Jesus e da verdade, as desonestas
gostam da igreja atual e da mentira.
1128 É muito complicado pregar a verdade e a verdadeira palavra de Jesus, tanto hoje
quanto antigamente, e antigamente era pior, que o povo achava que a igreja era santa e
perfeita, mas na verdade estava longe disso. Porque tem e tinha algumas pessoas malintencionadas que iriam confrontar ou prejudicar estes profetas verdadeiros, mas por
debaixo dos panos ou no oculto, sem conhecimento da maioria.
1129 Hoje em dia sou julgado, mal falado e tentado pelas pessoas por eu alertar sobre a
verdade, apoiar o Heavy metal e seu caminho apertado. Mas futuramente quando Deus
voltar e o Reino dos céus com ele vocês irão lembrar de mim com orgulho.
1130 Quem entra no Reino dos céus tem ligação com o paraíso, mesmo estando vivo aqui na
terra.
1131 Quando Jesus fala que irá separar o que presta do que não presta Ele está se referindo
as leis de Deus, dos que prestam e não prestam para seguir as leis de Deus.
1132 Sou elogiado por uns e julgado por outros.
1133 Só há justiça com guerra e confronto.
1134 Satanás não é aquele ser nervoso com chifres, mas sim aquele ser mentiroso que
enganam as pessoas, as seduzem e as tentam. E tem os pensamentos dos homens e não de
Deus.
1135 Até hoje o povão não concorda ou não aceita os verdadeiros ensinamentos de Jesus.
Eles só fingem que concordam e seguem outro caminho.
1136 Tem dois Jesus e dois satanás, tem um falso e um verdadeiro de cada lado.
1137 Esse amor Platônico que chamamos de paixão e que possuímos na minha opinião é
negativo. Esse tipo de amor que você entrega sua alma é só para Deus, e não para pessoas. O
maior mandamento que Jesus ensina é amar a Deus de todo teu coração, de toda tua alma e
de todo teu espírito.
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1138 Hoje se você não der uma risada falsa te chamam de grosso.
1139 As pessoas seguem satanás e querem achar que estão certas e são de Deus.
1140 Quando Jesus e os escolhidos voltarem o povo vai achar que eles estão errados no
começo. Mas depois o povo vai ver que eles estavam certos.
1141 A prisão é achar que os certos estão errados.
1142 A revolta dos seguidores de satanás é muito perigosa, podendo levar ao homicídio ou
coisa pior. E até pregar a mentira na palavra de Deus enganando o povo.
1143 Existe a prisão dos homens e a prisão celeste. A pessoa pode até escapar da prisão dos
homens, mas da celestial ela não escapa, é chamado de gente de pouca fé.
1144 Pessoas justas e honestas tem a fé ou a crença maior.
1145 Em vez de eu cometer a vingança com as pessoas igual muita gente faz, prefiro esperar
a justiça acontecer com o tempo.
1146 Adoro ver pessoas maldosas, desonestas e que fugiram da verdade se ferrando.
1147 Satanás é aquela pessoa que gosta só de status e na vida real é uma, também é o pai da
mentira e homicida.
1148 O povo aqui da cidade, gosta de satanás mas tem medo do capeta.
1149 Brincadeiras costumam faltar com o respeito com outras pessoas, às vezes de leve e às
vezes mais pesado, impedindo a confiança, o amor às pessoas e a felicidade. Seguir satanás
e a falsidade, também impedem o amor ao próximo.
1150 A vontade de Deus é que as pessoas se sacrifiquem, mas com sacrifícios verdadeiros e
ao seu modo. Só assim elas poderão ser pessoas felizes, ter paz de consciência e ser pessoas
justas.
1151 A morte da qual Jesus fala não é de corpo e sim de espírito.
1152 Nas turmas ou lugares não muito desenvolvidos as pessoas ficam com muita falsidade
ou zueira.
1153 Foi arrependendo dos meus pecados que aprendi a mudar o meu comportamento.
1154 A crença faz parte do julgamento.
1155 Parece que Deus revelou os mistérios da vida para a humanidade e a maioria das
pessoas não acreditou nele e alguns ficaram até com raiva dele.
1156 Meus irmãos de ideias e de espírito estão no Rock, principalmente no Heavy Metal.
Mas nem todos do Rock são meus irmãos, porque nele também tem gente desonesta.
1157 Não sou mau nem bom, mas sou justo.
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1158 Quando acabar as festas de amigos o mundo também acaba.
1159 Até para os desonestos a morte de espírito é positiva, porque traz paz na consciência
ou sai mais do inferno.
1160 Hoje em dia os tolos enganam os tolos.
1161 Satanás é uma fuga do ser humano para fugir da verdade e dos sacrifícios que Deus
fala que todos temos que fazer.
1162 Muita gente me julga e fala mal de mim porque temem a justiça.
1163 As pessoas que se destacam para o bem e fazem sucesso são as que foge dos padrões
da sociedade de uma maneira correta.
1164 A sociedade de hoje se ilude pelo caminho fácil e proibido pela palavra de Jesus, e
condenam as pessoas certas que seguiram a verdade e tomaram a sua cruz.
1165 Satanás vem disfarçado de bondoso e amigável, mas na verdade ele está podre e é um
homicida.
1166 A razão de ter tanto homicídio aqui no Brasil é porque o povo segue muito satanás e é
pregado muito satanás no lugar de Deus ou achando que é de Deus.
1167 Você que é desonesto e está enxergando a verdade, cuidado, o mundo dá voltas,
amanhã você pode cair na prisão eterna.
1168 Aqui no Brasil tem muito homicídio porque o povo segue satanás achando que está
seguindo a Deus.
1169 Não sou contra risada, desde que não seja rindo da desgraça dos outros e de sacanagem
ou não seja forçada e de falsidade.
1170 Para se ter um julgamento justo temos que esperar Jesus voltar e os seus escolhidos.
Porque eles é que vão trazer o julgamento e Deus de volta.
1171 Engraçado que as pessoas normais são falsas, seguem satanás e pecam muito. Eu que
sou o doido, não sou muito falso, não sigo satanás e não peco muito.
1172 A salvação do mundo não é somente a justiça, mas também temos que chegar ao amor
ao próximo.
1173 Só pessoas sensatas poderão conseguir ser justas para entrar no Reino dos céus. E para
ser sensato precisa ter cuidado com a verdade.
1174 O Rock ajudou, está ajudando e vai ajudar a salvar o mundo. Porque a salvação do
mundo vem dos rockeiros e dos escolhidos.
1175 O problema de praticar a palavra de Jesus é que as pessoas julgam, condenam e falam
mal das pessoas que a praticam.
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1176 O porque de as pessoas não entenderem algumas coisas é por elas pegarem na fonte
errada, ou bíblia diferente ou aprender com as igrejas e com os falsos profetas.
1177 Para voltar para o caminho certo não é ir para a igreja rezar e achar que as coisas vão
cair do céu. O certo é arrepender dos seus pecados, mudar sua postura, jejuar, tomar a cruz e
buscar a verdade.
1178 Todos as pessoas que tem espírito irão passar pela morte de espírito, passar por ela
mais tarde é pior para pessoa, porque ela vai ficar mais suja.
1179 Na época em que eu amava eu amava a todos e a Deus, até os meus inimigos eu
amava. Esse amor durou da infância até o final da adolescência ou até a minha morte de
espírito. Hoje não amo ninguém, nem sei se amo a Deus. Agora tenho que renascer da agua
primeiro para depois renascer de espírito.
1180 Vocês que são mais novos não ignorem a verdade, se preocupem com a verdade,
procurem ser verdadeiros e busquem ser corretos, sejam fortes em relação a isto. Porque
mais tarde vocês podem colher estes frutos ou pagarem por não seguirem este caminho.
Vejo isto em muitos adultos que ignoraram a verdade.
1181 As pessoas quando são mais novas riem da verdade e a ignoram. Mas quando ficam
mais velhas pagam muito este preço até a morte e não se arrependem. Depois acham que
Deus e a vida são ruins.
1182 Os demônios acham que são seguidores de Deus.
1183 As pessoas que fazem o mal e seguem satanás, elas já têm um coração fechado no seu
passado e desde a infância. É muito difícil mudar a essência e mudar para o caminho certo.
Suas cruzes estarão mais pesadas porque essas pessoas estarão mais fracas por não terem
uma resistência ao sacrifício, nem um passado, nem por carregarem esta essência e por
terem adquirido alguns maus costumes. Assim se cumprirá as parábolas de separar as
ovelhas dos cabritos, o joio do trigo, o que presta do que não presta e as tolas das prudentes.
1184 Temos que nascer pela segunda vez em espírito para entrar no Reino dos céus.
1185 Praticar o evangelho de Jesus é entrar em uma guerra.
1186 O amor ao próximo morre quando as pessoas fugiram ou fogem da verdade.
1187 Quando você for buscar ajuda para um salvador, saiba que a sua verdade está errada e
a do salvador é que está certa. O primeiro passo é admitir isto.
1188 Quem é bonzinho, ou era maldoso ou vai ficar maldoso.
1189 Toda pessoa sacana, não respeita as pessoas nervosas.
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