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Somos aliados do tempo e só queremos plantar uma semente, não uma qualquer, mas aquela de mostarda!
Aquela que parece ser a menor de todas, mas que vai crescer muito mais do que qualquer outra!
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Introdução
Este livro é uma ficção em seu sentido histórico, porém é totalmente autêntico em seu sentido
de desejo da humanidade.
Todos os grupos que dividem a sociedade hoje limitam o homem com referência a didática de
formação profissional científica e religiosa. Shakespeare dizia que somos feitos da mesma matéria
que nossos sonhos, por isso todos os seres humanos deveriam conhecer as teorias do funcionamento
da nossa mente. Em especial a coletânea de 5 livros escritos por Augusto Cury referente a análise
psicológica e psicossocial dos comportamentos de Jesus Cristo.
Nosso grande erro é ensinar as crianças e os adultos a negarem as suas vontades quando o
adequado é assumir todas elas e então dar a prioridade certa a cada uma delas. Essa é a única forma
de uma pessoa parar de ver o mundo pela perspectiva unitária e ver tudo pelos olhos da humanidade,
aprender o que é o amor e esquecer o que é o egoísmo, se aventurar na prática da compreensão e
tolerância e deixar para trás o orgulho e a ignorância, é o método eficaz de proliferar a humildade e
simplicidade extinguindo no interior do homem a ganância e a rivalidade.
Nossa personalidade é fruto da freqüência de nossas escolhas. Quando negamos e não
assumimos nossas vontades, nós nos corrompemos. Quando o homem deixa de ser sincero consigo
mesmo, ele se transforma em alguém arrogante e pervertido, ser sempre autêntico é o caminho para
o reino da Justiça. Isso tudo é muito mais abrangente para o mundo do que somos capazes de
enxergar individualmente.
A mídia manipula homens e mulheres, toda vez que seu conteúdo é voltado para competição,
capital, lucros, produtos, distrações desnecessariamente persistentes, ela alimenta dentro do
telespectador a mensagem de que essas são as coisas importantes e que vale a pena viver até o dia
da sua morte em prol delas.
Em fevereiro de 2013 a revista Superinteressante publicou: “A obesidade já mata mais do que
a fome”. Já parou para refletir sinceramente sobre isso? O ser humano que não passa por
necessidades tem uma forte tendência de ignorá-las nos outros que as tem de fato. Estudos indicam
que a maior parte das pessoas acreditam em Deus, então eu me pergunto, esse Deus que elas
exercem fé tem vontade? As pessoas que acreditam no Criador procuram de verdade conhece-la? As
vontades divinas estão mais próximas da vontade da humanidade ou da vontade dos poucos homens
do mundo que possuem 90% das riquezas materiais de todo o nosso planeta? Jesus sempre criticou
a hipocrisia, por isso penso que Este Cristo prefere um ateu ou agnóstico sincero do que um cristão
meia boca, que não põe em prática a vontade de Deus.
Que tal olhar para dentro de si mesmo? Repare profundamente nas suas menores escolhas,
analise com persistência naquilo que você está incentivando, repare nas ideias que você está
nutrindo, repare no monstro que você está engordando antes de pensar em condenar alguma coisa!
Porque se você parar para pensar é muito fácil dizermos que os ricos são os culpados enquanto
você não perde um capítulo da sua novela, não perde um jogo televisionado ou uma corrida de
fórmula 1. Aquilo que é desnecessário e deveria ser pouco utilizado apenas para distração tornou-se
o mais importante. E a mensagem que transmitimos para a mídia é que isso é importante para nós!
Se não fosse, por que tanto ibope? Por não darmos a prioridade certa as nossas vontades, nos
deixamos corromper e corrompemos outros.
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Existem 3 formas de enganação neste mundo que criamos: acreditar que alguma coisa ou bem
material é realmente importante, acreditar que as recreações e distrações deste sistema podem
realmente te satisfazer e viver todos os dias da sua vida esquecendo-se de que logo você vai morrer.
Por isso o sábio vive todos os dias da sua vida sabendo que a morte se aproxima, sabe que o
mais importante é conhecer a vontade de Deus dentro de si mesmo e que a única coisa
verdadeiramente capaz de te satisfazer é amar ao próximo e ajudá-lo, sempre semeando a mensagem
que desperte o melhor nas pessoas ao seu redor. Essa mensagem chama-se reino de Deus.
Você não escolhe o seu governo quando você vai até uma urna votar, você escolhe o seu
governo quando ouve a palavra do amor de Deus e decide ignorá-la ou aceitá-la, pois o reino dos céus
governa o coração das pessoas que o aceitam. Não importa se o sistema é capitalista, socialista ou
comunista se cada membro dessa sociedade possuir o reino divino no seu interior. Nós achamos que
são as regras no exterior do ser humano que dizem como a comunidade deve andar, quando na
verdade é a personalidade de todos juntos que a fazem se mover. É o interior do homem que rege
tudo e se isso estiver unificado no verdadeiro amor de Deus, não importa o sistema que vivemos, por
causa das escolhas das pessoas que nele vivem isso tudo será belo.
Este livro será autêntico a vontade do homem, a todas elas, desde as mais importantes, as
menos importantes porque o conceito principal capaz de aperfeiçoar as melhores virtudes dos
leitores e da humanidade é apenas um:
“O pior da vida não são as grandes dificuldades que passamos, mas sentir-se sozinho perante
elas. Por isso a sabedoria não está em negar as suas vontades, mas primeiramente assumi-las e depois
dar a prioridade certa a cada uma delas. Coloque-se no lugar do outro! Devemos harmonizar a nossa
vontade individual com a vontade da humanidade.”
“Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm; todas as coisas me são permitidas,
mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio. Pensem também no que é o melhor para os
outros.” ( Paulo – 1ª Cor 10)
Por que os autores deste texto são anônimos e assinam seus textos como NeoqJav?
Motivo 1: Com quanto mais intensidade seus discursos se harmonizarem com suas ações, com menos frequência você
terá que escrevê-los e assiná-los!
Motivo 2: O livro bíblico de Jeremias diz: “Não se glorie o sábio da sua sabedoria, não se glorie o poderoso do seu poder,
não se glorie o forte da sua força e não se glorie o rico de suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se em ter
conhecimento do Senhor Criador do universo, que fará justiça sobre esta terra.”
Motivo 3: NeoqJav significa: ‘Nunca esqueça o quanto Jesus ama você!”
Motivo 4: O importante não é o autor dos textos, mas as ideias e os seus efeitos.
Motivo 5: O maior homem que pisou nesta terra, nada deixou por escrito, no entanto ele é conhecido pelas atitudes
daqueles que colocam em prática seus ensinamentos. Não queremos criar novos ensinamentos, ou ser reconhecido por
nossas conclusões desta vida, queremos apenas colocar em prática os ensinamentos do Filho de Deus, que diz: ‘Aquele
que se rebaixar será elevado e aquele que se enaltecer será humilhado’.
Motivo 6: Olhe para a parte mais sábia de sua essência, se coloque no lugar dos outros. Caro leitor, caso você se
identificar com alguma das idéias contidas neste livro, não se engane, você é um dos autores desta obra!
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Agradecimentos:
Agradeço a todos os seres humanos por sua imatura necessidade de se ofender, sem este
fenômeno, e da possibilidade de escolha não seria possível a conclusão de que no fundo somos em maioria,
adultos infantis!
Nada é capaz de mostrar o seu nível de maturidade de uma forma mais eficiente do que uma
ofensa. É diante da situação de se ofender que mostramos o grau de perfeição humana que caracteriza a
nossa personalidade. Diante de uma ofensa nossa mente nos remete a apenas duas opções: orgulho ou
humildade.
Quando este momento ocorrer, se você buscar o escape no caminho largo, você será contaminado
pelo padrão vaidoso e imaturo do ambiente. Mas se você olhar pra dentro de si mesmo, buscar uma resposta
dentro de sua essência mais sábia, descobrirá que existe sempre um caminho estreito no seu interior para te
levar além daquilo que todos estão vendo individualmente.
Se você escolher a raiva, então você vai estar alimentando um monstro chamado vingança. Se você
escolher se sentir superior a todos, preferir a arrogância, se você escolher negar o valor das outras pessoas
daquela ocasião, então você estará alimentando uma fera chamada violência.
Se você escolher ignorar a opinião e os fundamentos por trás das decisões de cada um, se você
negar a sua habilidade natural humana de se colocar no lugar deles, então você estará alimentando outra
besta chamada egoísmo.
Mas se você for um daqueles poucos, aquelas raras e contagiantes pessoas que preferem o caminho
mais estreito, você vai olhar pra dentro de si mesmo, e vai perceber algumas decisões que você poderia ter
tomado e evitado aquele momento, você estará então alimentando a maturidade.
Se você negar o desejo de ser o superior ali, naquela situação, se você recusar o absolutismo de
estar sempre certo, você irá encontrar outros fundamentos capazes de te dar novos olhos e uma perspectiva
amadurecida, você estará alimentando a prudência.
Se você escolher ser humilde, você não ficará com raiva, não será vingativo, não será violento, não
será ofensivamente critico, você vai negar o equívoco da ilusória satisfação de uma simples vitória, você vai
pensar em unidade com todos naquela circunstância, você vai apenas buscar a solução que ninguém ali
enxerga, inclusive você caso permita absorver aquela energia, então seu único objetivo será o progresso
coletivo.
Grandes mentes discutem ideias, mentes medianas discutem fatos e pequenas mentes discutem
pessoas. A energia que usamos para falar mal de alguém, deveria ser utilizada para falar bem de quem
merece. O tempo que gastamos ofendendo, acusando e criticando, poderia ser utilizado para pensar em uma
solução...
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Solicitação de aprimoramento didático em curso de teologia
“A causa das confusões no mundo é apenas uma: que, não distinguindo o necessário do desnecessário, os homens deixam de lado o
necessário e, em vez disso, ocupam-se com o desnecessário, com ele complicam-se e enredam-se infinitamente." J. A. Comenius
A/C de

Todos os grupos que lecionam teologia no Brasil

Por favor gostaríamos de pedir apoio para que esta solicitação chegue até as pessoas certas, as autoridades que possam
melhorar a estrutura de hoje e fazer ser obrigatório no curso de teologia o estudo da Análise e Inteligência de Cristo escrito por Augusto
Cury.
O motivo desta solicitação é a descoberta de que Identificando-se com a mentalidade de Cristo é possível que todos possamos
encontrar o caminho descrito pelo Padre Zezinho em sua canção para ser feliz: Amar como Jesus Amou, sonhar como Jesus sonhou,
sentir o que Jesus sentia, viver como Jesus vivia...
Fazer o que é certo sem ter um motivo é errado, e isso não é ensinado! Agindo sem uma boa razão, em função do tempo, a
mente humana é corrompida. Então, mais importante do que fazer a vontade divina é descobrir a vontade de Deus dentro de você e
sempre alimentá-la.
Por isso, Antes de fazer o que achamos que deve ser feito é necessário ter um grande fundamento para esta decisão.
Porque para a pessoa que faz o que é injusto com um motivo, basta um motivo maior para ela começar a fazer o que é justo, porém a
pessoa que faz o que acha certo sem o motivo verdadeiro, basta qualquer motivo para ela começar a fazer o que é injusto!
Por isso, para existir o aperfeiçoamento da mentalidade de um cristão é extremamente necessário estudar pela ciência da
psicologia a personalidade de Jesus Cristo! Pedimos que nos apoie em divulgar, pedir e solicitar que os 5 livros abaixo escritos pelo Dr.
Cury sejam estudados por futuros padres, pastores e teólogos em geral.
1. O Mestre dos Mestres
2. O Mestre da Sensibilidade
3. O Mestre da Vida
4. O Mestre do Amor
5. O Mestre Inesquecível
Condenamos pessoas injustas e até podemos colocá-las nas prisões. Mas Jesus nos deu a chave para prevenir que as
personalidades de criminosos, pedófilos, corruptos e assassinos se formem. Basta condenarmos a hipocrisia. A justiça só crescerá
quando ela parar de cortar galhos, derrubar a árvore de frutos ruins e plantar a semente da autenticidade em seu lugar.
Hoje, vemos claramente como isso é importante. Você pode ignorar isso, mas a leitura destes livros, a interiorização e a
meditação com a palavra de Deus, mostrará as pessoas todos os motivos para viverem com autenticidade em prol do reino dos céus.
O Cristão verdadeiro antes de ser governado por um sistema exterior, seu coração já está sendo governado pelo reino de Deus, porque
ele não se importa mais pela sua aparência de como o homem o vê, pois ele dá valor no modo como Deus o enxerga, e Deus vê o
coração.

“Bastaria as pessoas serem mais sinceras, honestas e humildes, que veríamos comportamentos maravilhosamente diversificados,
personalidades espontaneamente interessantes, equívocos rapidamente resolvidos, decisões incrivelmente libertas, preconceitos
instantaneamente eliminados e atitudes capazes de envergonhar o que conhecemos hoje como egoísmo.”
Estudando sobre a teoria da Relatividade de Albert Einstein, entendendo o que realmente quer dizer o tempo-espaço, é
impossível não ficar inquieto ao se perguntar: ‘Se existe um Criador e hoje sabemos que o tempo e o espaço são a mesma coisa, por
que gastamos nossa vida com coisas desnecessárias enquanto Deus expande o universo para nos dar mais tempo de conhecermos a
sua vontade?’
Porque Deus não quer que simplesmente façamos a vontade dele, mas primeiramente que o busquemos e encontremos
dentro de nós mesmos a mesma vontade que Ele tem, para então sermos livres e praticarmos a justiça pelos verdadeiros motivos
cristãos. Hoje tenho convicção de que o conhecimento psicossocial da personalidade de Cristo é necessário para a formação adequada
de todos os líderes religiosos do cristianismo.
Muito obrigado pela atenção,
NeoqJav

6

Parte 1: Como Daniel tornou-se milionário explorando sua criatividade em informática
Daniel morava em Diadema, uma cidade do estado de São Paulo com pouco menos de 400.000
habitantes. Ninguém desconfiava que aquele garoto superinteligente com 23 anos de idade possuía
mais de 4 milhões de dólares em sua conta internacional do Neteller.
Seu melhor amigo chamava-se Wil, era alguns anos mais velho e era o único que sabia do
dinheiro do Daniel, até porque o ajudou neste negócio discreto e lucrativo.
Eles sempre foram ótimos alunos, achavam muito fácil o ensinamento de matemática
lecionado no Brasil para estudantes até o nível do ensino médio. Por isso no final da adolescência por
busca própria já tinham um conhecimento avançado em criptografia e programação computacional.
Eles gostavam muito de jogos de apostas e quatro vezes por ano se divertiam em cruzeiros de diversas
partes do Brasil. Utilizavam métodos como de D'Alembert e outros que eles mesmo desenvolveram
para lucrar nos cassinos destes navios. Utilizavam o dom da matemática que tinham por estatística a
longo prazo na noitada que garantiam o seu lucro em jogos de roleta, as vezes com um menor risco,
com estatística de vitória de 2/3, mesmo com o ganho de 3/2, a lógica de aumentar as apostas quando
perder e diminuir as apostas quando ganhar na frequência adequada tornava esta brincadeira
estatisticamente divertida quando trabalhada em jogadas massivas. No Black Jack, aqui no Brasil mais
conhecido como 21, eles aperfeiçoaram o método Hi-Lo de contagem de cartas, inclusive mostrado
no filme ‘Quebrando a banca’, o que garantia o sucesso era a estatística em função do tempo.
Lucravam inclusive com caça-níqueis, eles tinham invadido o computador de conhecidos
programadores e fizeram o download do código fonte de todas as versões. Estudaram o algoritmo e
sabiam com precisão o momento certo de apostar. Ganhar dinheiro para eles era fácil e divertido.
Não demorou muito e eles começaram a ganhar dinheiro sem sair de casa. Eles invadiram
mais de 5.000 computadores no Brasil, tinham diversos blogs com conteúdos diversos com um intuito
de que usuários executassem seus scripts ou trojans que abrissem as portas do host remoto que
tinham interesse. Eles aperfeiçoaram o famoso programa NetCat para fins de invasão, alterando a
string específica nos mais conceituados bancos de dados de antivírus que o identificavam como
programa malicioso. Também na compilação utilizavam o parâmetro de compressão e
posteriormente compactavam o executável com o programa UPC, para reduzir significativamente as
brechas que o identificassem como spam ou trojan. Na execução o processo era similar ao parâmetro
de conexão reversa o que lhes dava acesso total ao prompt de comando das máquinas invadidas sem
bloqueio de qualquer tipo de firewall.
Daniel havia estudado por dumping de memória o funcionamento de programas de cassino
online, descobriu padrões que otimizavam o ganho nas apostas. Então fizeram macros utilizando as
funções ReadProcessMemory e WriteProcessMemory do header Tlhelp32.h em linguagem c,
SendKeys de vbscript e diversas funções de objetos prontos para o navegador Internet Explorer por
WSH. Assim criaram diversos logins que precisavam para terem robôs invisíveis espalhados por todo
o Brasil rodando em background nas máquinas de leigos usuários. Tinham um sistema com uma lógica
própria que ganhava dinheiro para eles sem que eles precisassem fazer mais nada.
Um dos principais bloqueios nos sistemas que tentam impedir a automatização de scripts para
programas computacionais são os captchas. Os captchas em geral são imagens que o usuário
“humano” deve digitar para confirmar que não é um robô, script ou programa macro de
automatização de tarefas. Mas isso não foi obstáculo para Daniel que por conta própria entendeu o
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funcionamento de uma imagem BITMAP 24 Bits.
Daniel: “Os 54 primeiros bytes são estáticos, alterando alguns espaços de memória que informam a
dimensão da imagem, o arquivo então desenha sequencialmente a imagem pixel a pixel utilizando 3
bytes pelo padrão RGB. A ordem de leitura de arquivo em relação ao desenho da imagem é da
esquerda para a direita, de baixo para cima, acrescentando um byte nulo para cada linha múltipla de
4, é simples!
Wil: Pra você né? Eu que conheço programação as vezes não te entendo... Ha ha..
Daniel: Agora criamos um algoritmo OCR explorando a função fopen para avaliar as cores da imagem
e reconhecer o caractere desenhado! Para deixar como exemplo de nossa contribuição a humanidade
cibernética deixaremos ainda este código fonte de 6.500 linhas disponível publicamente na web pelo
link http://neoqjav.dihitt.com/noticia/ocr . Lá todos encontrarão nosso programa em linguagem c
que burla o captcha do site da secretaria da fazenda do servidor paulista, convertendo imagem em
texto e aplicando o nosso algoritmo de leitura ótica de caracteres!
Assim dois garotos burlavam o sistema mais utilizado de bloqueio de automatização de scripts
do mundo inteiro. “Quem abre a mente, reduz o mundo!”.

8

Parte 2: Buscando a felicidade em prazeres temporários dentro de um sistema desigual
Wil e Dani começaram então uma vida desenfreada de prazeres da vida. Freqüentavam os
melhores bordéis de São Paulo como o Bahamas e o Liberal. Não ostentavam com carros e roupas
para não chamar atenção, mas sentiam erroneamente que tudo podiam neste mundo e se perderam
na sensualidade das mulheres, em bebidas, baladas e festas. Wil começou a experimentar todos os
tipos de drogas, porém Daniel sabendo da vida de seus irmãos e tendo históricos de mortes na família
por envolvimento com tráfico não quis se aventurar. Daniel conheceu uma garota chamada Bela e
começou a namorar.
Tudo parecia ótimo e a vida deles parecia ter ganhado o rumo para a felicidade, porém 2 anos
depois algo inesperado aconteceu.
Wil: Daniel, preciso contar uma coisa, em alguma daquelas drogas injetáveis por reutilização de
seringa eu peguei uma grave doença: AIDS.
Daniel: Mano, não acredito! E agora?
Wil: Me ferrei! Por sorte tenho um amigo gênio e por isso tenho grana pra me bancar em coquetéis,
mas se eu não fosse milionário? Daniel, eu não posso viver da sorte, se existe um sentido pelo qual
viver então ele deveria estar disponível para qualquer pessoa e não apenas para os ricos. Eu decidi
viajar, vou pesquisar mais sobre o vírus HIV, eu vi algumas coisas intrigantes sobre cura espontânea,
prostitutas africanas que são imunes e vacina existente não divulgada. Pretendo ir na fonte de todas
elas para ver se é verídico. Existem muitas especulações, inclusive que o HIV foi criado pelo homem
em laboratório, pior que faz sentido, a Inteligência do vírus é surpreendente, ele só reconhece e ataca
a célula CD4 nos glóbulos brancos de nosso sangue, que é a principal responsável pela defesa do
corpo. Nós dois sabemos que no mundo da informática os mesmos criadores de vírus são os
desenvolvedores dos antivírus, para gerar capital. Você sabia que a indústria farmacêutica é a
empresa com o maior faturamento mundial? Logo eles precisam de pessoas doentes, somos seu
mercado e para eles nossa saúde significa prejuízo.
A Bela é uma mulher da hora, cuidado para não pegar uma DST e passar doença para ela!
Outra coisa, continua nesse trampo de contabilidade para disfarçar a grana.
Daniel: Relaxa amigão, você tá ligado que eu só subo na moto com capacete!
Foi quando estes dois grandes amigos se distanciaram. Daniel passou no vestibular da USP e
começou a fazer matemática aplicada, Wil foi para a África para estudar mais sobre doenças,
remédios, tratamentos e procurar por pessoas que diziam ter conseguido a cura espontânea da AIDS.
Alguns meses se passaram e Daniel recebeu um e-mail do Wil:
“Dani, fiz um scanner para varrer um servidor, estou anexando o arquivo com o relatório para sua análise, peço
para você obter maiores informações por sniffer, ataque de força bruta ou aqueles seus métodos que só você
entende e desenvolve quando tem um desafio em mente. Aqui existem muitas crianças que já nascem com a
mesma doença que tenho, quero tentar ajudá-las da forma que eu puder. Cara, mês passado eu fui ao enterro
do Nelson Mandela, o que ele fez pela África do Sul é incrível! Seus conceitos deveriam ser ensinados por
padres, pastores e professores. Reflita neste texto: ‘Nós não nascemos odiando as pessoas por sua raça, cultura
ou religião. Para odiar, primeiro precisamos aprender, e se somos capazes de aprender a odiar, podemos ser
ensinados a amar’.
Forte Abraço, Wil “
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Daniel respondeu:
“Eu fico feliz que esteja aprendendo e amadurecendo espiritualmente neste sentido, estou atarefado
com os estudos da Facul, mas em breve faço uma varredura e te respondo a respeito do servidor.
Abs”
Daniel então trabalhava com contabilidade em uma empresa multinacional de produtos de
Beleza, a noite ia para o IME-USP, as vezes cabulava aula para sair com algumas mulheres e fim de
semana ficava com sua namorada Bela, Daniel exteriormente parecia satisfeito com sua vida.
Daniel responde o email:
“Mano, muito sinistro o que descobri , o servidor usa chaves fortes de criptografia, mas consegui
acessar alguns arquivos interessantes. Trata-se de um host federal, o governo possui diversos
funcionários com habilidades semelhantes as nossas, eles fazem scripts para divulgação popular em
redes sociais, facebook, blogs, twitter, fóruns e youtube. Muitas daquelas curtidas e visualizações são
algoritmos robôs, apenas para jogada de marketing e tem muita grana envolvida, descobri também
que eles estão atualizando algumas legislações referentes a crimes cibernéticos, inclusive referente
a brecha da lei de brasileiros que utilizam cassinos online, pois ao pé da letra na lei não existe
diferença entre um empresário que investe dinheiro em ações estrangeiras, ou em jovens que
apostam em cassinos online. Eles julgam que o risco é diferente. O problema é que eles nunca vão
querer ser desfavorecidos e irão pegar pesado em breve, assim nosso negócio cedo ou tarde será
extinto com chance de ainda estarmos infringindo a lei. Segue anexo do relatório. ”
Wil responde: “Dani, eu desconfiava e tem muito mais coisa envolvida, mundialmente
principalmente, quero que me faça um favor, todo o seu dinheiro que ganhou em cassinos online doe
anonimamente para Patch Adams, esse é o cara que hoje realmente faz algo útil para a humanidade.
Não quero julgar errado, mas o restante que vejo é só aparência, eles, sendo corrompidos pelo poder
não percebem. Aguarde meu retorno, vou mudar de e-mail e vou começar a conversar com você pelo
seu e-mail da USP. Você tem um bom emprego, você não é ambicioso então viva dele. Além destas
pesquisas tenho dedicado meu tempo ao estudo de ensinamentos de grandes homens, gostaria de
te pedir para ler semanalmente este texto que anexo neste e-mail (Página 46). Eu Chamo de ‘O grande
conselho’, se acatar o que eu digo você treinará a sua personalidade para pensar do modo certo para
melhorar o mundo que vivemos, a humanidade precisa de você Dani! Já faz algum tempo que eu
parei com as medicações dos coquetéis, vou tentar a cura espontânea com tratamentos naturais,
mesmo que eu morra, eu não quero mais fortalecer este sistema desigual que te vê pela aparência e
status. Um ambiente em que sua doença é o lucro dos mais poderosos. Cedo ou tarde a morte
chegará a todos e quando chegar para mim, me encontrará lutando por um mundo mais justo! Luther
King disse: ‘Quem não tem um motivo pelo qual morreria não merece a vida que tem’.
Isso deixou Daniel muito abalado, ele transferiu todo seu dinheiro para entidades filantrópicas
e ONGs que apoiavam Patch Adams. Em 45 minutos ele leu o texto do ‘grande conselho’ e ficou
espantado com a sabedoria contida nele. Daniel nunca tinha pensado que poderia melhorar a sua
personalidade apenas pela frequência de suas escolhas. Decidiu então ser cada dia uma pessoa
melhor e que a paciência, brandura, bondade, sabedoria, autenticidade, amor e sede de justiça
seriam a essência de seu caráter. Aquela doença ruim e tão temida havia melhorado algo no interior
do seu melhor amigo e poderia torná-lo um homem como foi Luther King, Mandela ou Gandhi. Muitas
pessoas tão saudáveis não despertam um desejo tão ardente de melhorar tudo o que estiver em seu
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caminho.
Mais de um ano depois, na universidade Daniel aprendeu que existia uma questão em aberto
com o prêmio de 1 milhão de dólares que seria pago pela NASA para quem desvendasse aquele
mistério. A NASA precisa de uma fórmula matemática para a lógica dos números primos. Daniel ficou
entusiasmado com esse desafio que estava a mais 100 anos em aberto nas ciências exatas pelo
instituto de matemática Clay. Daniel pensou: “Se essa fórmula tivesse um padrão similar as muitas
conhecidas, um simples algoritmo computacional já a teria descoberto, a não ser que... já sei! A
fórmula deverá utilizar as operações que conhecemos em bases diferentes da decimal, por isso
ninguém ainda a descobriu! O conceito é simples, se escrevêssemos um número supostamente primo
em todas as bases anteriores, ou seja, Para N primo, com N > 2, listando os números em todas as
bases desde a binária, até a base N-1, a expressão só irá terminar com zero para os números que
forem múltiplos, se para nenhum resultado conseguíssemos um término de zero, então N é primo.
Mais incrível ainda, conforme estou elaborando no meu TCC, apenas com uma simples soma é
possível converter um número na base x para x+1. Com as operações que tenho em mente para expor
minhas ideias no final do curso aprimoradas com Fermat, então.... Eureca!
Realmente, nenhum algoritmo chegaria nisso! Computadores podem ser cada vez mais rápidos, mas
eles nunca serão criativos! ”
A fórmula tão desejada pelos matemáticos modernos a mais de 100 anos estava ali, escrita
num rascunho que Daniel fez com papel e lápis. Ele não podia acreditar, seus olhos encheram de
lágrimas, era incrível aquela sensação. Ele tinha em suas mãos o que qualquer matemático de hoje
gostaria de ter. Por alguns instantes sua felicidade que estava no pico, foi por água abaixo quando ele
se perguntou: “Pra quê?”
Daniel refletiu: “A NASA precisa disso para fazer chaves criptográficas praticamente inquebráveis e
eles só fariam isso se tivessem algo que julgassem importante para esconder. E se fosse algo bom,
não precisariam esconder. Se eu passar essa fórmula adiante, eu vou estar alimentando o mesmo
monstro que torna esse mundo injusto! Eu vou estar valorizando as aparências, não a verdade e a
justiça pela qual decidi viver! O reino de Deus baseia-se na autenticidade! Devo ser autêntico, expor
as injustiças em público, como os discípulos de Cristo assumiam até mesmo os seus erros
publicamente, porque a causa do grupo era maior do que qualquer um deles. O mestre dos mestres
foi claro: ‘ O mais importante é que o reino de Deus seja pregado em todas as nações!’ É para isso
que eu devo viver!”.
Daniel, rasgou o papel e jogou a fórmula no lixo, porque é isso que o valor de 1 milhão de
dólares daquele prêmio é na verdade, LIXO!
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Parte 3: A tragédia que vem para despertar
Alguns meses se passaram e Daniel recebeu um telefonema de Carlos, uma fonte confiável
que trabalhou junto com Wil e Patch Adams:
Carlos: Daniel, tenho uma péssima notícia para te dar. Wil foi assassinado semana passada, já havia
mais de 1 ano que ele vivia bem sem os coquetéis, mas estava obcecado pelas injustiças humanas.
Pesquisava a respeito de uma queda do avião Boeing 777 no território da Ucrânia que haviam mais
de 100 pesquisadores da cura da AIDS. Achou que não era coincidência e em suas pesquisas ele
começou a desconfiar de várias coisas, vários mitos não comprovados da camada de Ozônio para o
faturamento das indústrias farmacêuticas que produziam protetor solar resultando o
empobrecimento da vitamina D em grande parte dos seres humanos e o aumento de câncer devido
a utilização de substâncias como Oxybenzona e Rentinyl Palmtate. Também desconfiava que a
tsunami teria sido causada por movimentações de placas tectônicas por efeito de alguns testes
nucleares e de armamento que o ser humano havia feito em regiões isoladas do oceano. Do projeto
brasileiro de usinas nucleares para 2030, mesmo sabendo do efeito psicológico causado aos
funcionários ao expor-se a radiação. Em Chernobyl comprovado pela estatística de 20% de
trabalhadores que se suicidaram. Além da coincidência do ataque as torres gêmeas ter amenizado
publicamente o impacto financeiro da quebra de bolsas de valores de Wall Street, isso, das poucas
coisas que eu sei! Tinha muito mais relatórios que não consegui ver, porém eu acho que isso chamou
a atenção de pessoas poderosas e más, a sua casa foi incendiada e não sobrou nada, nenhum
documento ou anotação.
Daniel ficou extremamente triste, se perguntava: “Por que pessoas tão boas e que sonham
sempre em melhorar o mundo geralmente são assassinadas. Ao menos Jesus nos deixou uma
esperança para elas, ao dizer que serão felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça.
Agora eles vão ver de verdade alguém que vai viver para melhorar o mundo! Não deveriam ter feito
isso com meu amigo! ”. Uma sede de justiça enorme tomou conta de seu coração.
Daniel foi com seus colegas de trabalho para um evento em que a empresa de cosméticos na
qual ele trabalharia como contador falaria sobre os lucros e resultados da empresa. No evento
estavam 900 pessoas. Todos sorriam, felizes pelo resultado e pelo dinheiro extra que receberiam,
mas Daniel permanecia estático, quando um dos seus amigos falou:
Mark: “Tudo bem Daniel? ”
Daniel: “Não! Eu não acredito que ainda achamos que isso é capaz de nos satisfazer, é tão pouco para
a menor das almas aqui presentes. Por que persistimos em almejar aquilo que a traça e a ferrugem
corroem e os ladrões roubam e furtam?”
O Presidente da empresa disse então:
Edvaldo: ”Alguém da contabilidade gostaria de fazer algum comentário?”
Daniel ergueu a mão naquele mesmo momento. Se fosse alguns meses atrás ele teria medo e não
tomaria qualquer ação, mas sabendo de tudo o que ele sabe, lendo o grande conselho semanalmente
é impossível negar qualquer oportunidade de semear com prudência o reino que Jesus evidenciou
que seria real um dia. Com o microfone em mãos, o cameraman filmando, o garoto que quase
ninguém conhecia começou a falar:
Daniel: “Esse ano a frase que usamos em nosso logo é: ‘Beleza que tem um significado’. Eu gostaria
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de compartilhar com todos vocês a minha perspectiva a respeito desta mensagem, que para mim
este ano passou a ter um sentido ampliado exponencialmente. Certa vez ouvi que o sorriso é a mais
bela maquiagem no rosto de uma mulher. E hoje o negócio que fazemos parte, para muitas mães
significa o leite para seus filhos, isso é belo! Para muitas mulheres que hoje vendem nosso produto,
esta empresa que trabalhamos é o sustento de suas famílias e aí eu vejo beleza!
Eu sei que não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Por isso eu não me
contamino pelo modo ganancioso que muitas pessoas enxergam tudo isso. Esse ano eu fiz a maior
descoberta da minha vida: O que realmente é capaz de me satisfazer não é dinheiro, carreira ou
status, a única coisa realmente capaz de me satisfazer é ajudar as pessoas ao meu redor sempre
semeando a mensagem que desperte o melhor que existe dentro delas. Essa mensagem vocês podem
chamar de justiça, bondade ou misericórdia. Eu chamo de Reino de Deus!
A nossa empresa hoje tem um impacto positivo no Brasil, mas se pararmos de olhar as coisas
pela perspectiva limitada que temos e olharmos tudo pela perspectiva da humanidade.
Perceberemos que a árvore com flores fica seca no outono, a beleza transforma-se em feiura, a
juventude em velhice e o erro em virtude. Nada fica sempre igual e nada existe realmente. A
aparência e o vazio existem simultaneamente.
A única coisa que me incentiva a dizer sem medo tudo isso em uma indústria que fabrica
produtos de beleza, é apenas saber que é verdade, não devemos falar aquilo que as pessoas querem
ouvir, devemos dizer o que as pessoas precisam ouvir, é por essas atitudes de se deixar levar que o
mundo entra em constante regresso.
Porque o nosso maior medo não é de que sejamos inadequados, o nosso maior medo é de
não saber que somos poderosos além do que nós imaginamos, é a nossa luz e não a nossa escuridão
que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: ‘Quem sou eu para ser brilhante ou talentoso? Mas na
verdade quem é você para não ser? Você pensando pequeno não ajuda o mundo. Não existe
nenhuma bondade em você se diminuir para que os outros não se sintam inseguros ao seu redor. Nós
Somos feitos para brilhar como as crianças brilham, quando permitimos que a nossa luz brilhe,
inconscientemente permitimos que as outras pessoas façam o mesmo, quando nos libertamos de
nosso próprio medo, a nossa presença automaticamente libertará outras pessoas. Basta ceder as
partes mais sábias da sua natureza e o reino de Deus governará o seu coração e se estenderá a todos
que estiverem ao seu redor.
O Vice-presidente de Marketing disse hoje que é apaixonado por essa empresa, eu também
assumo que sou. Por isso o caminho que eu escolhi é o amor, não importam as dores, as angústias e
as decepções que eu vou ter que enfrentar, escolhi ser verdadeiro. No meu caminho o abraço é forte
e o aperto de mão é sincero, por isso não estranhe o meu jeito de sorrir e de te desejar o bem. É só
assim que eu enxergo a vida, é só assim que eu acredito que vale a pena viver e é essa a minha
perspectiva de beleza que tem um significado!”.
Todos que estavam ali aplaudiram Daniel, infelizmente a maioria entendeu a mensagem como
uma poesia figurativa, não uma quebra de paradigmas, entenderam como uma fábula e não como
uma porta para a verdadeira felicidade.
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Parte 4: A habilidade rara de se permitir buscar a perspectiva dos outros
Alguns minutos após este ocorrido um rapaz com vestes de enfermeiro se aproxima de Daniel e diz:
Eduardo Marinho: Olá, me chamo Eduardo Marinho, sou enfermeiro deste prédio, e eu gostaria de te dizer
que ao contrário da maioria aqui deste evento, eu entendo seu modo de pensar e concordo com o seu
discurso. Você já teve que fazer cirurgia ou ficou muito tempo em uma posição e percebeu que alguma parte
do seu corpo estava anestesiada?
Daniel: Sim, várias vezes. Quando durmo sobre o meu braço e ele começa a formigar, parece que não é o
meu membro. Está paralisado, enfraquecido, dormindo, até parece que é o braço de outra pessoa, eu não o
sinto. Quando tenho que anestesiar a boca para alguma operação odontológica eu não sinto mais meu rosto,
posso até me golpear com tapas, não tenho sensibilidade de dor ou de contato físico.
Eduardo Marinho: Está é a função de um tranquilizante, sedativo ou sonífero. Impedir a sensibilidade,
independente de seus efeitos colaterais. Você sabe qual é o maior entorpecente que existe hoje?
Daniel: Não sei, qual é?
Eduardo Marinho: A forma de anestesia mais eficaz que conheço chama-se competição. Você é um membro
de uma espécie chamada de ser humano. Mas esta droga imaginária te faz acreditar que outras pessoas não
formam a humanidade. Ela divide os homens pela ideologia errônea de vencedores e perdedores. Ela é um
sonífero que faz você sonhar que só você é o mais importante, e que a dor de outra pessoa não deve
interferir na sua felicidade individual. Ela te faz regredir em maturidade. Olhe ao seu redor, tudo que vemos
foi feito ou fabricado por pessoas pobres! Nossas roupas, sapatos, carros, produtos de supermercado.
Nem a manutenção disso é feita por aqueles que se sentem superior. Um rico não sabe consertar um
vazamento, ele chama um pobre para pegar um martelo, quebrar a parede e arrumar o problema! Um
playboy mimado não sabe trocar o pneu de sua BMW, ele chama um pobre para fazer isso! E o rico pelo
efeito do entorpecente da rivalidade ainda consegue convencer o pobre à sentir-se inferior e tem que ser
alguém na vida. Os únicos imunes a esta anestesia são aqueles que aprendem desde cedo a se colocar no
lugar dos outros. Por isso, a maior brisa está na lucidez de não se deixar anestesiar!
Daniel ficou empolgado com o que ouvia daquele homem, mas o evento tinha terminado e a
multidão começou a se levantar, e como ele estava próximo da porta de saída, acabou perdendo de vista
aquele Filósofo desconhecido.

Após o almoço, na empresa, o presidente Edvaldo chamou Daniel na sua sala para conversar
com ele.
Presidente Edvaldo: Daniel, você é um rapaz inteligente. Mas não concordo com tudo o que você disse hoje.
Daniel: O que você não concorda?
Presidente Edvaldo: O nosso foco é produtos de beleza e você ergue a sua mão para falar que a beleza
transforma-se em feiura! Quem você pensa que é? Eu conheço tudo neste ramo, trabalho a décadas com
esse negócio, falo 5 idiomas, me diz quantos idiomas você fala?
Daniel: Eu falo um. 10001010100111000, e essa é a linguagem de qualquer país atualmente! Com essa
linguagem eu automatizei 80% das atividades que me deram até hoje dentro desta empresa, este serviço
para mim hoje é diversão, você com 5 idiomas, já automatizou algo sem ter que pagar um centavo por isso?
Presidente Edvaldo: Sem gastar dinheiro, não tem como! O que você automatizou assim?
Daniel: Você pode resumir a maior parte das atividades dos analistas desta empresa como consultar
informações dentro do sistema, aplicar algum raciocínio lógico ou matemático, e encaminhar e-mails para
regularização ou efetuar lançamentos nos módulos do ERP?
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Presidente Edvaldo: Sim, resumidamente.
Daniel: Uma boa parte das versões de ERPs utilizados no Brasil caracteriza-se como multiplataforma e são
processados dentro de navegadores conhecidos. Vocês gastam uma fortuna em consultoria e customização
de relatórios desnecessariamente.
Presidente Edvaldo: Desnecessariamente?
Daniel: Eu trabalho neste ramo a menos de um quinto de uma década, mas te garanto que o custo benefício
de instruir seus analistas e dar treinamento adequado para que conheçam a linguagem de programação de
Windows Script Host é adequado. Faria com que eles automatizassem o que quisessem dentro de qualquer
ERP que rodam sobre navegadores da Microsoft. Os resultados seriam mais criativos, teria um gasto muito
menor, analistas inspirados, automatização de trabalhos logicamente repetidos e consequentemente uma
visão de negócio aperfeiçoada de todos os seus funcionários em finanças!
Presidente Edvaldo: Eu já trabalhei como consultor em diversas empresas para chegar na posição que estou
hoje, e você diz que a ação que eu e todo Brasil tomamos é errada?
Daniel: Se você define cortar uma árvore com um machado não amolado como errado, sim. Mas eu chamo de
força exaustivamente desnecessária.
Presidente Edvaldo: O Valor hora pago para nossos consultores é realmente elevado, mas acho extremamente
arriscado alterar o que todos fazem pela visão de um homem! Eu conheço programação e sei que é possível
automatizar algumas tarefas, mas gerar um relatório contábil com os campos que queremos, no formato e
layout que queremos não é possível na tela preta arcaica do MS-DOS e em um ridículo bloco de notas!
Daniel: Equivocado! Tudo que é virtual é possível na tela preta de comandos e o limite do que se faz nele ou
no bloco de notas é diretamente proporcional a sua criatividade! 90% das máquinas desta empresa estão
licenciadas e possuem o oracle 10 sqlplus instalado. Ou seja, qualquer analista desta empresa pode fazer a
query que quiser, com os campos que precisar, e se for criativo no formato que acredita ser mais adequado!
Presidente Edvaldo: Pode ser feito no formato que eu quiser?
Daniel: Com a instrução SQL pronta você pode utilizar um set colsep para separação de campos. Ou seja, se
você quiser um relatório em texto-excel você pode configurar como “;” e retornar o resultado num arquivo
CSV. Mas se você quiser algo mais visual em uma tabela colorida você pode configurar como
“ <td> </td> ” e retornar o resultado numa extensão de arquivo que suporte html, basta ser criativo! Ainda
digo mais, se quiser converter em PDF vários arquivos deste em massa, basta utilizar a função
ExportAsFixedFormat. O comando ‘net user ID /domain’ te daria as informações de usuário caso queira saber
o email da pessoa, e para envio em qualquer plataforma é facilmente adaptável para VBS pela utilização de
objetos prontos como NotesUIWorkspace, Outlook.Application e CDO.Message. Não muito diferente disso
facilmente um script para navegação e automatização do ERP pelo browser é construído apenas conhecendo
conceitos básicos de Hypertext Language e funções com ficheiros e strings, conhecendo os caracteres coringas
destas linguagens e scripts de automatização em formato BAT, VBS, CMD e HTA. Tudo isso e muito mais na sua
citada ‘arcaica’ tela preta e ‘ridicularizado’ bloco de notas. Vocês não sabem otimizar a tecnologia e o tempo
que possuem! Mas sabem muito bem gastar dinheiro com o modelo sobejo deste sistema mundial. O
problema da empresa é o mesmo do ser humano, tem tudo o que precisam dentro de si mesmo, mas recorrem
no mundo exterior buscando uma satisfação que nunca terão! Ironicamente, é a tecnologia limitando o
potencial da inteligência humana e destruindo a função de energia da vida!
Presidente Edvaldo: Eu conheço informática e os softwares que temos e nunca tinha pensado em redefinir
estas configurações desta forma para ter o que eu preciso. Você é uma pessoa diferente, pensa diferente, age
diferente. Em geral todos têm algum medo ou receio de falar comigo, mas você fala como se estivesse falando
com qualquer um.
Daniel: Para mim, você é qualquer um. As pessoas desta empresa ouvem você, porque te acham autoridade.
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Eu devo respeito pela hierarquia da estrutura empresarial, mas pra mim você é igual a qualquer pessoa aqui
dentro e fora daqui.
Presidente Edvaldo: Esse é seu modo hackerzinho de enxergar e a perspectiva desse governo dos céus que
você acha que existe. Se existe um Deus, por que eu vejo esse mundo sem solução indo de mal a pior?
Daniel: Um hacker no mundo da informática tem um motivo para tudo o que faz. Um programa que ele te
envia tem mais propósitos do que você acha que ele tem. Ele faz isso porque domina o sistema, a linguagem
binária e a forma lógica do seu processamento. Eu consigo invadir qualquer PC por apenas um motivo, porque
eu conheço detalhadamente a minha máquina, cada uma das falhas e defeitos de meu próprio computador!
Esse mundo é muito mais do que nós imaginamos. Neste planeta terra ainda somos leigos usuários mexendo
em um sistema open source, em que apenas Jesus Cristo conseguiu acesso total ao seu código fonte.
Transformar água em vinho é fácil para aquele que criou a estrutura molecular dos atómos.
Presidente Edvaldo: Tá, você acredita nessa teoria de Cristo. Então me responda uma coisa que nenhuma
religião nunca conseguiu me dar uma explicação satisfatória. Déjá vu!
Quando eu era criança tive 3 noites seguidas o mesmo sonho. Eu entrava em um velório e olhava para o corpo
do meu avô dentro do caixão a minha frente. 7 Anos depois eu vi aquela mesma imagem real quando meu vô
morreu. Aquela foi a última vez que eu permiti que uma gota de lágrima caísse dos meus olhos. Por qual motivo
dentro do ensino de Jesus eu teria a possibilidade de ter uma visão do meu próprio futuro?
Daniel pensou por alguns segundos e falou.
Daniel: Se até a sua percepção do futuro está registrada e foi real, por que você duvida que exista um reino divino em
que o seu passado será julgado? Um hacker inteligente não se dará o trabalho de invadir vários computadores de uma
vez, se ele tem tempo. Ele vai incluir a lógica toda de se manifestar em um único programa no computador certo, então
em questão de semanas o programa vai estar em todos os computadores que ele queria originalmente. Deus criou
complexas e criativas sementes e então descansou! Soube poupar esforço! Eis o segredo de fazer o que você quiser em
um sistema que funciona com o tempo. A fé é em função do tempo, a sabedoria é sua aliada. Você acha que Deus vai
deixar que todos nós vivamos toda a nossa história para depois assistirmos em um telão todas as nossas escolhas? Não!
Ele é mais inteligente que um hacker! Ele criou o espaço e o tempo. Nós já estamos sendo julgados! Você e a humanidade
toda no futuro já está viva no reino de Deus julgando as nossas escolhas de hoje! Isso que significa um Déjá vu, não é a
lembrança de uma imagem, mas um lembrete inconsciente de uma percepção de que suas escolhas estão sendo julgadas
neste sistema temporário, doentio e insatisfatório! Todos os pensamentos seus, suas decisões, tudo isso está sendo
observado por toda a humanidade de um tempo que ainda virá, mas que incrivelmente é a sua perspectiva individual
neste exato momento! Neste fenômeno psíquico, a nostalgia não é apenas visual, mas a repetição de sensação e
reiteração de pensamento. Porque não é possível um julgamento justo sem o domínio total do fundamento da perspectiva
do réu. Quem tem esse sentido e acredita neste mistério, entra em uma estrada de constante progresso! Faça tudo como
se fosse a segunda vez e estivesse prestes a cometer o mesmo grande erro! Por suas palavras você será condenado e por
suas próprias palavras você será justificado! Não existe nada escondido que não será revelado! Só alguém totalmente
lúcido em Cristo e louco para este mundo é capaz de entender a transfiguração de Jesus da futura e presente vinda do
reino! Você se vangloria de ser presidente de uma empresa multinacional, mas não importa seu cargo para os homens.
Para Jesus e para o juízo do seu reino você só pode escolher entre duas posições: Ser testemunha de Deus ou cúmplice
do mundo!

Presidente Edvaldo: É uma resposta complexa que eu nunca tinha imaginado. Vou refletir sobre o que você
disse. Por favor, pode me mandar por email um resumo por escrito desta explicação em nossa conversa?
Daniel então saiu da sala e enviou um email para o presidente com assunto ‘1 Coríntios Capítulo 13’,
e no corpo da mensagem, escreveu: ‘É só ter coragem e humildade para ler. O Texto se Inicia falando sobre o
orgulho de saber os idiomas dos homens, fala sobre o caminho para encontrar a verdade e termina falando
sobra a razão da sua visão profética – Nossa conversa resumida em uma carta, escrita a 2.000 anos atrás.
Abraço. ’
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Parte 5: Os resultados surpreendentes de odiar a hipocrisia
Na volta para casa em um semáforo dois meliantes abordaram Daniel com uma pistola na
mão, o jovem apontou a arma para o Daniel e disse:
Meliante1: “Sai do carro e passa a chave do celtinha, já era, sai, sai!!!”
Antes que Daniel tivesse qualquer reação, o comparsa do jovem armado disse:
Meliante2: “Calma, eu conheço o cara! Ele é irmão do Alexandre do morro, não assalta ele, vamos
embora!”
Naquele momento Daniel saiu do carro revoltado, dizendo:
Daniel: “Vocês são dois covardes, medrosos e hipócritas! Eu sei que Deus não discrimina ninguém,
mas todos que praticam justiça ele se agrada. Mas Jesus avisou que as prostitutas e os ladrões
sinceros ainda precederiam os orgulhosos, falsos e mentirosos em seu reino. Mas vocês dois aqui e
agora tem medo de serem justos e tem pavor de serem injustos, é melhor que vocês me assaltassem
e fossem sinceros com vocês mesmos, porque ainda assim poderiam melhorar, do que não serem
nem quente e nem frio! Assim vocês não são capazes de servir nem a Deus e nem ao Diabo! São pior
do que o esterco da vaca, são a escória do mundo!
O jovem com a arma na mão ficou desnorteado, não sabia o que fazer, quase deixou a pistola
cair no chão e caiu de seu bolso uma ceda, uma capsula de pó e um colírio. Daniel saiu do carro, pegou
as coisas que o jovem deixou cair e devolveu na mão dele dizendo:
Daniel: “Você, covarde, com essas unhas amarelas e olhos vermelhos, Bob Marley antes de morrer
deixou uma mensagem para você: ‘É melhor ir à luta em busca de dias melhores, mesmo correndo o
risco de perder tudo. Do que permanecer estatísticos como pobres de espírito, que não lutam, mas
também não vencem, que não conhecem a dor da derrota e nem a glória de ressurgir dos escombros.
Estes pobres de espírito ao final de sua jornada na terra, não agradecem perante Deus por terem
vivido, mas desculpam-se perante Ele apenas por terem passado pela vida! ‘.
Daniel aumentou o tom de vocês e continuou:
Daniel: “Eu quero que vocês dois entrem na droga desse carro, o documento está no porta-luvas, a
partir de hoje vocês ganharam esta dádiva: este é meu presente de apelo para vocês. Eu imploro que
virem homens!
Sejam sinceros com vocês mesmos e aprendam o que é o progresso da honestidade, se um dia vocês
forem metade do homem que eu sou vocês terão aprendido a lição! Se vocês não entrarem agora
neste automóvel, eu vou atrás de vocês! Vou achar onde vocês moram e vou bater na casa da família
de vocês escoltado por uma viatura! Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro!”
Os dois garotos envergonhados entraram no automóvel. Neste instante, um carro da polícia
passou do outro lado da rua olhando para Daniel.
Daniel com um sorriso no rosto acenou com a mão para um dos guardas com um cumprimento
dizendo: ‘Boa noite seu guarda! ’
Os guardas responderam: ‘Boa noite!’
Os guardas se distanciaram e então Daniel entregou a chave para os dois ladrões. Eles
conseguiram o bem material que queriam, mas a vergonha estava com eles, o medo da Ira de Deus
agora os acompanhava. O Cristão não vive para conseguir riquezas nesse mundo, aquele que lhe pede
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uma túnica, ele dá além. Aquele que lhe pede para andar 1km ele vai 2. Aquele que lhe pede um
carro, ele dá o automóvel e a semente do reino de Deus junto! Pensar dessa forma só é possível para
a pessoa que não vê a doença com um doente, mas vê o doente com uma doença. De alguma forma
quando o seu amigo Wil ficou doente para este mundo ele ficou sarado no seu interior, ao invés de
lamentar, chorar e amaldiçoar. Wil conseguiu encontrar dentro de si mesmo a paz, a vontade de
melhorar e de fazer justiça e mesmo depois de sua morte isso ainda contagiava o seu melhor amigo
Daniel. Abrindo os seus olhos para a compreensão dos paradigmas que Cristo quebrava, esvaziando
o copo do seu coração por dentro, fazendo o exterior ficar limpo também. Assim não existirá mais
nenhuma forma de preconceito na forma de enxergar a vida, todos somos iguais, somos o pó da terra
e vivemos achando que somos alguém.
Agora Daniel estava a pé, a 3 km de sua casa. Em poucos minutos de caminhada ele avistou um
mendigo dormindo na calçada. Então o acordou e começou a conversar:
Daniel: “Boa noite Rapaz! Eu gostaria de saber o seu nome”
Davi: “Meu nome é Davi senhor”
Daniel: “Davi, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você seja sincero: Se eu te entregar agora
R$ 50,00 o que você fará com esse dinheiro? ”
Davi: “Moço, eu estou a 2 dias sem comer, eu iria a um restaurante barato aqui perto que conheço e
compraria comida”
Daniel: “Então pegue, este dinheiro é seu, peço apenas que seja sempre sincero principalmente
consigo mesmo e depois para com os outros”
Daniel se afastou e sem que Davi percebesse, o seguiu. Daniel percebeu que o Davi entrou em
um supermercado, comprou várias garrafas de água, 3 sacos de pão e bastante mortadela, andou por
mais 15 minutos até chegar em baixo de uma ponte onde estavam mais 12 mendigos. Davi distribuiu
o que tinha comprado com todos que estavam ali.
Daniel ficou emocionado com o que viu e não se conteve, a conclusão era evidente: “A semente do
reino de Deus só dá frutos no solo dos corações autênticos! ”. Daniel saiu correndo ao encontro do
mendigo gritando.
Daniel: “Davi! Davi! Quero falar com você! ”
Ao se aproximar de Davi continuou a falar:
Daniel: “Davi, hoje no meu serviço eu obtive um pequeno benefício por participação de lucros e
benefícios, transferi a maior parte do dinheiro que ganhei para a conta de minha mulher, mas estou
com 1.000 reais ainda em meu bolso. Eu sei que esse dinheiro será muito melhor utilizado por você
do que por mim porque aquele que é fiel no mínimo, também é fiel no muito, aquele que é injusto
no mínimo também é injusto no muito. Seja sempre sincero, porque hoje vejo claramente que é dessa
simplicidade e humildade que você tem que Deus se agrada.
Daniel e Davi se abraçaram, ambos emocionados, Daniel entregou Para Davi um envelope contendo
1.000 reais, dentro havia um papel escrito o sermão do monte a caneta. Daniel então voltou sua
trajetória rumo a sua casa.
No caminho ele passou em frente a uma igreja evangélica com cerca de 30 de pessoas e
percebeu que estavam fazendo testemunhos. Resolveu entrar para assistir ao culto. E ouviu um
homem falar com o microfone em mãos:
João: Me chamo João, sou dizimista a pouco mais de um ano. Tenho 12 Estacionamentos e semana
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passada o único que eu não tinha seguro foi assaltado. Me ligaram para avisar, na hora eu ergui as
mãos para o alto e disse a Deus: ‘Senhor, eu sou dizimista na igreja, por isso tenho autoridade, ordeno
que devolva o carro e o dinheiro que me roubaram hoje.’ Cerca de 40 minutos depois recebi um
telefonema de que pegaram os ladrões, o dinheiro e o carro que eles roubaram.
Daniel ouvindo aquilo, ficou pensativo, já estava na fila do testemunho para também falar.
Sem perceber já estava com o microfone em mãos dizendo:
Daniel: Hoje eu gostaria de agradecer a Deus por ter feito sua mensagem não poder ser aceita por
aqueles que vivem sua vida pelos olhos dos outros. Mas vejo sua eterna sabedoria em fazer que as
boas novas do reino só serem acessíveis para os corações sinceros como o de uma criança. Pela
perspectiva da bíblia que tenho hoje, se um grupo de assaltantes roubasse o meu estacionamento e
levado o dinheiro do caixa eu ergueria as mãos para o alto, mas faria diferente, isso seria o que eu
diria a Deus: ’Senhor Deus do universo, eu agradeço a ti por ninguém ter se ferido, eu agradeço a ti
por eu estar vivo e ainda posso respirar e fazer a sua vontade. Eu agradeço a ti Pai Santo, por eu ter
a sua graça e ter o bastante para colocar em pratica os seus mandamentos e pregar as boas novas no
lugar que eu estiver, eu agradeço a ti por ter me dado uma vida simples e humilde, agradeço por
minha vida não despertar a inveja dos maus e por eu ainda ter a chance de falar de ti para os bons.
Eu vejo claramente que o Cristão que lê a sua palavra não vai querer ajuntar riquezas neste mundo,
mas vai sempre buscar riquezas no céu. E aqueles que conseguirem temporariamente o que quiserem
neste mundo, já terão aqui a sua recompensa neste governo humano, não serão recompensados em
seu reino. ’ Fuja das pregações que falam excessivamente de milagres, mas busque aquelas que falem
de repreensão! Você não está neste mundo para que Deus faça sua vontade, é você quem deve fazer
a vontade Dele!
João olhou com raiva para Daniel, que sorriu, deu meia volta e voltou para sua trajetória.
Daniel chegou em casa com fome de pão, mas ainda com mais fome de justiça, com o sorriso
no rosto admirando as criações de Deus e por dentro o louvando e adorando o Criador por ter feito
coisas maravilhosas e as mais belas invisíveis aos olhos humanos. Sua namorada estava esperando,
fazendo um churrasco entre amigos, então Daniel foi jantar na varanda com os outros rapazes,
maridos das amigas de Bela.
Lá aqueles homens falavam de futebol, Daniel se silenciava, comia um pouco de salada
enquanto pensava: “Quanta coisa desnecessária! Totalmente anestesiados, com medo de assuntos
que despertem o seu melhor”.
Uma hora depois falavam de fórmula 1, Daniel nada dizia, bebia um pouco de suco de
maracujá enquanto pensava: “Supérfluo, nada edificante, não permitem que a luz de seu interior
brilhe, mergulhados em um poço de escuridão! ”
Uma hora depois o assunto principal, a fraqueza do homem. As moças na cozinha, os homens
na varanda. Então uma mulher com um belo corpo, cintura e quadril sensualmente curvados, linda
de rosto e com uma calça apertada passa na rua de frente para os rapazes. Eles comentam entre si.
Luizão: “Gostosa! ”
Ivanildo: “Isso não é um ânus, é um séculus! ”
Moacir ri e complementa: “Daria qualquer coisa por uma noite com essa mulher! ”
Daniel diz: “Depois que você goza, toda mulher é igual!”
Opaaaaa, uma quebra de paradigma, uma mensagem diferente, um pensamento incomum,
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algo fora do padrão. Os rapazes fitam Daniel nos olhos.
Moacir: “Dani, vai me dizer que não achou linda? ”
Daniel: “Ela é linda! Eu admiro a ponto de ser grato por mulheres como elas existirem, mas não ao
ponto de permitir que esse desejo complete minha vontade, o ser humano é capaz de qualquer coisa,
mas ou você controla os seus atos ou eles o controlarão. A beleza e aparência são limitadas a atrair,
somente a essência e personalidade são capazes de conquistar! ”
Ivanildo: “E Deus fez essa maravilha apenas para olharmos? ”
Daniel: “Legal, gostei do pensamento no coletivo, fica mais fácil vermos a verdade quando pensamos
como humanidade. Se pensarmos no individual semeamos a inveja, o egoísmo, a superioridade e a
ganância. Me responda Ivan, se todos os homens pensarem como você a respeito desta mulher?
Ivanildo: “Bem... ninguém se contentaria em apenas olhar, eu a desejaria e iria para cima, se meia
dúzia conseguisse uma transa, nós já a chamaríamos de vaca ou puta.
Daniel: “E o que isso tem de proveito? Orgulho masculino? Eu gosto de mulheres, mas não acho que
seja necessário incentivar as coisas que tem mais prejuízo do que benefício no coletivo. Resultado
então, meia dúzia de orgulhosos, centenas de invejosos e uma mulher desvalorizada. Eu não chamaria
isso de bom e você?
Ivanildo: Sinceramente, você tem razão. Por que pensa assim?
Daniel: “É essa a pergunta que todo servo de Deus quer ouvir! Jesus nunca impedia que fizessem
perguntas sinceras, só teme as perguntas quem não tem a verdade dentro de si. Quem vive com plena
autenticidade, nada tem a temer. A vontade de Deus é a maior vontade da humanidade: ‘Tudo o que
você quer que te façam, você deve fazer aos outros! ’”
Ivanildo: “Daniel, mas todo dia eu falo revoltado com Deus, eu tenho 60 anos hoje e Ele me deu uma
doença crônica, eu já ajudei muita gente, isso é injusto comigo!
Moacir: “Mas acho que não devemos esperar justiça neste mundo hoje, eu já estudei a bíblia e
aprendi que nem tudo que acontece é porque Deus fez ou quer, mas por algum motivo ele permite
que coisas injustas aconteçam.
Ivanildo: “Mas você não tem noção de quantas pessoas eu ajudei, falo de centenas, talvez milhares,
eu não merecia...”
Daniel: “Eu entendo seu jeito de pensar e eu acho que tem todo o direito de questionar tudo isso.
Mas eu te pergunto você já ajudou mais pessoas do que Jesus Cristo? ”
Ivanildo: “Não, por quê? ”
Daniel: Porque ele como homem foi injustiçado nessa vida, foi morto e crucificado aos 33 anos. Eu
acredito em Cristo, por isso não é nesse mundo que eu espero que o acaso faça justiça. Mas em um
mundo que o governo seja divino e não humano.
Ivanildo: Eu nunca tinha pensado assim, na verdade eu tenho é 27 anos para agradecer!
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Parte 6: A decisão de recusar o mundo e um governo injusto
Daniel após o churrasco foi falar com Bela:
Daniel: Amor, eu tomei uma decisão, talvez você ainda não consiga entender, antes eu gostaria que
nós dois fizéssemos uma oração.
Ambos de cabeça baixa, ajoelhados, de mãos dadas e com a porta do quarto fechada.
Daniel: “Deus altíssimo, criador do universo e da humanidade, não é em nosso mérito, mas em nome
de Jesus Cristo que chegamos a ti nesta sexta-feira em oração, hoje foi um dia proveitoso, não porque
rimos e nos divertimos, mas acima de tudo porque mesmo em meio de tantas tribulações no mundo
foi possível transmitir a mensagem para despertar o amor verdadeiro e o seu reino no coração das
pessoas, nós somos imperfeitos, temos uma forte tendência a julgar sem conhecer, a odiar as pessoas
quando o abominável é o que elas fazem e não esta fantástica e admirável criação orgânica e viva
chamada ser humano. Hoje entendo o mais importante, que foi preservado em sua palavra divina. A
história que dá início a tudo é um paraíso, a profecia final é de uma terra renovada e o caminho para
entender e merecer o reino de Deus é tê-lo e fazê-lo crescer desde já em nosso interior. O mais
importante foi o início, sempre será o caminho e é hoje a esperança do fim.
Quem começou a mudar o mundo foi Jesus, mas quem hoje muda o mundo são as pessoas que vivem
para segui-lo de coração, sem se corromper pelo mundo, eu desconfio que a maioria das pessoas
ainda não estão prontas para seguir o Jesus que elas acham que acreditam. Jesus acima de curar
doentes, acima de ressuscitar mortos e acima de saciar os famintos dizia que primeiramente o mais
importante é que as boas novas do reino sejam pregadas em toda a terra habitada. Por isso Senhor
altíssimo, eu não te peço casas, eu não te peço carros, eu não te peço riquezas, dai-nos apenas o
necessário para viver e a oportunidade de ajudar as pessoas ao nosso redor e alimentar as virtudes
que existem dentro delas.
Reforço que somos falhos, mas te pedimos tudo isso em nome e mérito de Jesus Cristo nosso
Senhor. Amém. ”
Bela: Amém.
Daniel: Você sabe o motivo de existir padres pedófilos, pastores pervertidos, assassinos, ladrões,
corruptos e tanta injustiça?
Bela: Não. Qual o motivo?
Daniel: Negação de vontade.
Bela: Como assim?
Daniel: Não devemos negar as nossas vontades, mas saber dar a prioridade certa a cada uma delas.
Devemos assumir a perspectiva de como vemos as coisas individualmente, então avançarmos nossa
mente para a perspectiva da humanidade. Caso contrário nós seremos corrompidos. Se você não
buscar o prazer de ideais para resistir ao pecado, acabará buscando prazer no pecado e resistindo aos ideais,
porque na verdade, todos somos iguais, o que torna alguém corrupto, homicida ou criminoso é focar a sua
personalidade naquilo que ele se esqueceu que odiava.

Bela: Então quando um padre vê uma mulher que ele acha sensual ele tem que assumir esse desejo
e não o renunciar.
Daniel: Exato. Primeiramente aceitar esse desejo dentro de si mesmo, para ser autêntico e depois
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analisar as suas outras vontades e perceber qual é a mais importante. Fazer o que é certo sem ter
um motivo é errado. E isso não é ensinado da forma como deveria. Quem não vive pela autenticidade
se corrompe pela anestesia do mundo ou se torna aquilo que mais odiou.
Bela: Verdade. Eu me lembro uma vez que eu era criança e estava na catequese. Minha catequista
leu na bíblia a passagem de Adão e Eva no jardim do Éden que comeram o fruto proibido. A catequista
nos perguntou quem já havia desobedecido aos pais e se justificado dizendo que foi o amiguinho que
começou. Quase todos nós levantamos a mão.
Daniel: Interessante.
Bela: Ela então nos fez perceber que Eva havia culpado a serpente, assim como Adão havia culpado
Eva. Nenhum deles teve a sinceridade de assumir o erro e pedir o perdão a Deus. A nossa tendência
é de procurarmos desculpas para estarmos sempre certos, inclusive quando estamos errados.
Deveríamos reconhecer verdadeiramente nossas falhas e não culpar outras pessoas pelas nossas
escolhas.
Daniel: Isso! É disso que eu quero falar com você. A menos de dois anos atrás eu havia te traído e
você me perdoou. Mas algum tempo depois quando nós estávamos transando eu te chamei de
Letícia.
Bela: Nossa, aquele dia, eu fiquei morrendo de raiva de você, você me disse que estava pensando em
outra mulher e eu não acreditei, mas realmente procurei e não encontrei ninguém com esse nome
no seu celular.
Daniel: É porque naquela época eu sempre imaginava outras mulheres no meio da transa, porque só
assim eu conseguia ejacular. Lembra que você me perguntava sobre masturbação e eu assumia que
mesmo tendo relações sexuais com frequência tinha o hábito de tocar uma punheta no banho?
Bela: Sim e você disse que parou faz algum tempo.
Daniel: Exato! Eu sou falho, mas comecei a aplicar o princípio de Lucas 16:10 que diz quem é fiel no
pequeno também é fiel no grande, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Quando
um homem imagina outra mulher ou a deseja em seu coração ele está semeando a vontade de transar
com outras garotas e se persistir em ser infiel no pouco, basta a oportunidade de ser infiel no muito
aparecer, que o homem cederá.
Bela: No começo do nosso namoro quando eu te perdoei por ter me traído eu sofri muito. Mas você
disse que ia melhorar e eu não me arrependo de ter te perdoado, você fez várias mudanças e
demorou muito tempo, mas eu voltei a confiar em você e confio de verdade na personalidade
transparente que você tem hoje.
Daniel: No começo não foi fácil, eu tinha que me livrar de tudo que me incentivasse de alguma forma
a traí-la. Me desvinculei de tudo isso. Desativei meu facebook, comecei a usar um celular sem
WhatsApp e parei de andar com quem me incentivava para sair à caça, quando substituí meu
aparelho telefônico para um mais simples comecei a receber apenas as mensagens importantes.
Bela: Nem TV você assiste, é como se você não vivesse mais nesse mundo.
Daniel: Quem semeia um pensamento, colherá um ato, quem semeia um ato colherá um hábito,
quem semeia um hábito colherá um caráter e quem semeia um caráter colherá o destino. Todas as
mulheres que eu namorei depois dos primeiros meses eu só conseguia gozar se eu fantasiasse em
meus pensamentos outras mulheres, com diversas lingeries, diversas posições, mas depois que você
me perdoou com a condição de eu não repetir o mesmo erro eu tive que alterar o meu pensamento.
22

Mas nunca negar as minhas vontades, então no ato sexual, eu sempre imaginava que eu tinha
acabado de te conhecer. Isso alimentava a minha vontade de ser conquistador e alimentava o desejo
de ter relação sexual com uma mulher diferente, eu não precisava renunciar meus desejos, mas os
doutrinei, com o tempo eu fui me aperfeiçoando ao homem certo para você, sem negar as minhas
vontades, a solução para qualquer problema ou dificuldade sempre está em se interiorizar e ser
autêntico com si mesmo e com o universo, pensar com um nível superior que favoreça sua
consciência.
Bela: Hoje você é o homem que toda mulher gostaria de ter, com você eu me sinto segura, você me
dá ótimos conselhos, você é transparente em tudo o que você faz, até sua família viu essa mudança
em você.
Daniel:Que tal olhar pra dentro de si próprio? O homem vê em amplitude, a mulher em profundidade,
para o homem o coração é o mundo, para a mulher o mundo é o coração. Eu já senti muita raiva do
mundo pelas injustiças que vi, mas ao invés de negar esse sentimento e me deixar anestesiar como é
comum as pessoas fazerem, eu me silenciei e mergulhei na minha consciência. Então transformei
todos esses sentimentos em vontade de mudar o mundo, eu aprendi com Gandhi e Dalai Lama que a
força para isso estava dentro de mim, eu deveria progredir espiritualmente, ser a própria mudança
que eu desejava no mundo e isso teria efeito no ambiente que eu estivesse, porque tudo o que
fazemos, cada uma das nossas pequenas escolhas tem um impacto significativo tanto para o universo
do seu interior quanto para o pequeno mundo do seu exterior.
Bela: Eu lembro que quando eu te perdoei por ter me traído você mudou da água pro vinho. Você
trocou o celular para um aparelho simples apenas que fazia e recebia SMS e ligações, se afastou de
vários amigos, parou de assistir TV, quase não mexia mais no computador, todos os dias você acorda
5h00 da manhã para correr no parque ecológico ouvindo os ensinamentos de Jesus em MP3, que
você chama de ‘corrida pelo sermão’, você lia jornais pela manhã e à noite fazia sua leitura da bíblia
antes de orarmos juntos. Você parecia mais satisfeito a cada noite antes de dormirmos.
Daniel: Eu encontrei prazer e liberdade na reflexão da Lei de Deus. Jesus disse que quem comete o
pecado é escravo do pecado. Caso exista alguma coisa que podemos viver sem, mas que essa mesma
coisa nos incentiva a pecar é necessário se livrar disso. Quando eu tomei esta decisão eu me tornei
transparente com todos, o que eu sou na sua frente, eu sou na minha família, no meu serviço, e na
minha faculdade. Algo bom começou a crescer dentro de mim, e comecei a amar o universo que
existe dentro de mim e desejava que outras pessoas saíssem da estrada larga da hipocrisia e
entrassem pelo portão estreito da autenticidade como eu fiz. Este é o caminho para termos a
verdadeira perspectiva do reino de Deus. Bela, sem você perceber, você me fez encontrá-lo.
Bela: E agora que você vê tudo desta maneira nova, o que você pensa em fazer?
Daniel: Eu devo semear o reino de Deus onde houver o maior número de pessoas. Devo empurrar a
autenticidade e sinceridade para tirar do coração do ser humano o preconceito, ignorância e
hipocrisia. Quero fazer isso onde tiver maior impacto, sem discriminação de cultura ou religião que
só exibem o vazio da aparência! Para ser padre é necessário estudar 7 anos. Lutero a 500 anos atrás
fez algo incrível, fez algo que deveria ser feito, mas as pessoas alimentadas pela revolta cultural não
se deixaram amadurecer pelo princípio do governo divino. O Reino de Deus está acima de qualquer
religião. Os primitivos cristãos cheios de espírito santo, com a perspectiva do reino celestial foram
até a morte para mostrar ao mundo a importância das boas novas ensinadas por Jesus Cristo e assim
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mudaram o ambiente que viviam, os cristãos modernos não tendo esta mesma essência, tem medo
de melhorar e mostrar a todos o que realmente tem de valor no ambiente em que estão, por isso
eles se acovardam, se isolam e preferem deixar bilhões de templos humanos de Jesus Cristo para se
espalhar e se dividir cada vez mais tendo a ignorante certeza de sua salvação.
Bela: Você está dizendo que vai se tornar padre?
Daniel: Sim! Penso que é o que Paulo faria! Porque ele se fez de Judeu para salvar os judeus, de grego
para salvar os gregos, fez de sem lei para salvar os sem lei, ele fez de tudo e todos para salvar o maior
número de pessoas que ele poderia. É o que o Cristão verdadeiro deve fazer, semear o reino de Jesus
Cristo onde mais for necessário!
Bela: Mas você não concorda com muita coisa como purgatório, batismo infantil, rezas repetidas
como penitência de confissão, inferno de fogo e dor eterna, Nossa Senhora e santos como
mediadores e intercessores, você mesmo me diz que nada disso é bíblico!
Daniel: Acusamos muito e apontamos pouco para a solução! Só deveríamos nos sentir no direito de
criticar aquilo que conseguirmos enxergar como podemos melhorar! Por isso acima de todas essas
doutrinas que na minha mente e consciência são errôneas, sei que existem pessoas sinceras que
precisam ser resgatadas! Não devemos condenar o que está errado, precisamos fazer crescer o que
está certo! Foi o que Jesus Fez, o que Paulo fez e o que os cristãos modernos não fazem! Eu tive que
tirar muita trave do meu olho para poder começar a pensar assim!
Bela: E se você estiver certo, mas estiver condenando a sua alma.
Daniel: Então eu tenho certeza que estou pensando como Cristo, pois ele deu a sua alma em favor de
seus amigos, é muito mais fácil criar uma nova religião do que se infiltrar no meio dos pecadores com
o intuito de salvá-los, assim como fez Jesus Cristo e seus apóstolos.
Segundo IBGE 55% em Diadema ainda são católicos, portanto é onde existem mais solos para plantar
a semente do reino de Deus, com o intuito de que autenticidade e o amor cresçam mais do que a
ignorância e a hipocrisia. Ainda hoje cerca de 70% no Brasil são católicos. Quando você começa a
entender o princípio de ser verdadeiramente Cristão, você para de ver as pessoas pela aparência,
você não difere cada um pelo modo como o mundo as vê, Como Pedro disse em Atos 10:34,35 você
as olha pela perspectiva da semente do reino de Deus que ainda não se manifestou no solo do seu
coração. Eu não sigo religião, eu sigo Jesus e a sua mensagem de quebra de paradigmas e onde houver
mais religiosos, mais preconceitos, maior orgulho, maior ignorância é onde eu vou estar, é onde eu
vou fazer brilhar a luz divina que existe dentro de mim. Sejam evangélicos, budistas, católicos,
espíritas, basta dizer a verdade, ser humilde e flexível e nunca se esquecer do mais importante, que
está além da aparência e da forma limitada que o homem vê, porque Deus olha o coração! Basta ter
humildade livre de preconceitos para buscar a vontade do Criador em si mesmo e enxergar a
oportunidade de atingir o coração deles.
Eles anseiam ser sinceros, autênticos e honestos, basta alguém ver a forma certa de despertar isso
neles e então agir. Basta amar o reino de Deus, que já existe dentro do próximo, mesmo que
adormecido.
Bela: E se a maior parte da população fosse Ateu?
Daniel: Eu falaria de um dos maiores conhecidos ateus: Nietzsche, esse cara tinha mais fé no potencial
do ser humano do que hoje vejo muitos cristãos não chegarem nem perto em relação a própria fé em
Jesus. Ele dizia ‘Quem tem um porquê enfrenta qualquer como! ’. Ateu ou não, ele não pensava tão
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diferente de mim, a diferença é a nomenclatura, o fundamento para mudar o mundo é só um, você
pode chamar de potencial humano, força do universo ou vontade de Deus. O principal não é o nome
que você chama, mais a decisão de buscá-lo. Quanto mais isso se torna verdadeiro e satisfatório,
menos você se interessa pelos prazeres temporários do mundo.
Bela: E se a maior parte fosse evangélica?
Daniel: A religião evangélica tem muitas divisões, eu estudaria qual delas tem o maior número de
adeptos. E ali eu semearia o reino de Deus. Chamando sem medo de covardes aqueles que louvam a
Deus e saindo da Igreja brigam, ofendem, odeiam, traem, mentem e adulteram. Jesus foi claro em
dizer que seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor uns para com os outros, a única
característica que ele parecia odiar eram as atitudes hipócritas. Por isso se você ama a Deus, você
deve saber o que é mais importante. Seu alicerce deve ser a mensagem valiosa do reino de Deus, com
esse firmamento não há erros.
Bela: Mas e a sua crença a respeito das doutrinas em que elas se dividem?
Daniel: Eu me calarei, a única mensagem que pregarei será o reino de Deus, minha interpretação
bíblica é insignificante comparada com a mensagem clara do Reino, o erro do cristianismo é achar
que sabe de alguma coisa sem antes ter as atitudes de quem segue Jesus Cristo. Quem realmente
segue a Cristo não tem tempo para criar uma nova religião. Divisão semeia divisão, principalmente
hoje há muitos corações aflitos que necessitam ouvir mais sobre a justiça que um dia virá.
Bela: E se você estiver se afundando em uma religião falsa que não agrada a Deus?
Daniel: A bíblia diz na carta de Tiago que a religião pura para Deus é cuidar dos necessitados e manterse livre da corrupção do mundo. Em minha consciência se eu estiver condenando minha alma para
substituir o preconceito arraigado das pessoas pelo amor ao reino, eu aceito que Deus me julgue,
apenas ele que vê o meu coração! Mas pela minha fé eu sempre vou me lembrar das palavras de
Jesus: ‘Não existe amor maior do que este, de dar a sua alma em favor dos seus amigos’. Jesus Disse
que seus irmãos, sua mãe e suas irmãs são aqueles que ouvem a sua palavra e a põe em prática.
Quero viver para trazer para o Reino este tipo de pessoa, vou viver para que não se deixem corromper
por culturas humanas ou pela ignorância do mundo, que no fundo semeia o orgulho, rivalidade e
maldade. Jesus saiu do reino dos céus para buscar os pecadores do mundo, que se matam, brigam e
se odeiam. Quem descobre o Reino de Deus e pensa como Cristão deverá viver como Cristo. A carta
de Pedro diz que a misericórdia cobrirá uma multidão de pecados. O que é a ação de mergulhar em
qualquer tipo de religião supostamente falsa se dentro de você mesmo está o desejo ardente de
semear o amor de Deus e o caminho para que os corações deles sejam governados pelo reino
celestial? Eu não posso ficar parado, eu não consigo, não dá mais.
Bela: Mas e eu? Você não gosta de mim, como eu vou ficar nesta história toda?
Daniel: Bela, eu sou grato a você por tudo que fez por mim, eu nunca vou te abandonar como
companheiro e amigo. Mas eu sei que eu posso fazer algo pela humanidade, eu sei que se
retrocedermos mentalmente meio milênio, no meio de muita sabedoria e libertação ainda plantamos
uma semente de erro que hoje causa divisões. Eu devo ir até o solo onde essa semente foi plantada
e aos poucos em cada árvore de preconceito, ignorância e superioridade eu devo substituí-las pela
semente da humildade, simplicidade, tolerância, afeto e amor. Nunca iremos fazer crescer a árvore
com o fruto certo se só nos contentarmos em apenas cortar os galhos errados. Uma religião não pode
assumir seu erro, pois receberia a aprovação de Deus e a desaprovação de seus fiéis. É mais sensato
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para este mundo encontrar motivos para justificar seus erros do que aceitá-los, é mais fácil agir como
Adão para a morte do que agir como Cristão para a Vida Eterna. É mais difícil viver para obedecer a
Deus dentro de si mesmo sem se preocupar com as pressões exteriores e com a aparência do que
buscar a razão deste mundo e perceber que está nu. Todos estamos nus, o problema é que usamos
a religião, o status, roupas de marca e um automóvel para nos cobrir.
Bela: Mas Dan, eu amo você! Eu não sei se eu suportaria viver sem você é muito difícil ouvir tudo isso!
Você sempre faz algo inesperado, suas ações são sempre diferentes, mas isso é muito mais do que
eu acho que posso aguentar.
Daniel: Eu não posso mais ir para uma empresa e fingir que eu estou bem comigo mesmo, fingir que
um dia de trabalho comum, um dia comum pode me satisfazer. Eu nunca ficarei satisfeito enquanto
eu viver em um sistema em que aqueles que não fazem nada contribuem para que ele piore. Eu nunca
ficarei satisfeito em viver em um mundo em que as pessoas mais simples e humildes tenham que
aguentar a pressão de sustentar os arrogantes. Eu tenho fé em Cristo, sei que ele e seu reino são reais
e virão até nós. Mas eu não vou ficar parado esperando isso acontecer quando eu posso agir e
melhorar algo! Se eu ficar com você, tiver filhos, você terá um marido que vai para o trabalho triste,
que ao voltar para casa até se anima em ver seus filhos, mas que algo dentro dele o culpa por não ter
feito mais pelo mundo, por ter usado seus talentos em vão, por ter enterrado suas habilidades na
areia até a vinda do Senhor.
As minhas habilidades devem e serão usadas em prol do reino de Deus. É onde está o maior terreno
e onde existe aquela cerca da ignorância de maior alcance que eu vou dar a minha maior contribuição.
Chegou a hora de tudo começar a melhorar, mas vai ser com sabedoria. Deve-se planejar o difícil
enquanto ele ainda é fácil. Deve-se fazer o grande enquanto ele ainda é pequeno. Por isso o sábio
nunca faz o que é grande e por esse motivo ele sempre alcança a grandeza.
Bela: Você pensou bem nisso Dan?
Daniel: Eu mudei, nada é mais a mesma coisa. Eu olho ao meu redor e não vejo mais pessoas, eu vejo
solo de corações para plantar a semente de Jesus, eu penso em um presídio e não imagino criminosos,
penso em vítimas da pressão exterior que praticaram crimes horríveis, mas que se ajudadas podem
aprender a lhe dar com seus erros e melhorarem. Eu não respiro ar, eu respiro o desejo de maior
sabedoria. Antes eu gostaria de ter o hábito de ser justo, mas fui além, ganhei o hábito de ganhar
hábitos justos, é um progresso que só irá findar no meu leito de morte.
Bela: Eu percebi que tem perdido a libido, nossa freqüência sexual tem diminuído, tem relação com
essa sua mudança? Mas se você virar padre, será que vai conseguir se manter casto?
Daniel: Vai soar estranho para você se eu falar tudo o que penso, mas hoje, quando cedo a um
momento de sexo, faço para satisfação de um desejo carnal temporário. Mas não permito mais que
esse desejo de cobiça penetre no meu coração. Para mim é inevitável pensar além do que estamos
fazendo. No ato, enquanto estamos transando, eu imagino que somos apenas dois seres humanos
repetindo movimentos para alcançar uma sensação passageira para nossa mente através de nossos
corpos, mas que na realidade não satisfará nossos maiores desejos como almas.
Eu penso na minha morte todos os dias, e não consigo parar de imaginar que no fim de nossa jornada,
todos nós estaremos em baixo da terra com nossos órgãos sendo comidos por vermes. E tudo isso
me faz desvalorizar a aparência do corpo, e me faz dar importância a nossa personalidade! Estar ao
seu lado e te apoiar em momentos difíceis. Mas para isso nós não precisamos ter vínculo exterior
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que nos torne companheiros sexuais. Não é possível mais eu ter uma vida como uma pessoa comum,
minha felicidade e da humanidade está além disso, e vou atrás dela. As gotas que fazem um oceano
são as mais escondidas que ficam no fundo dele, porque a grande maioria daquelas que ficam na
superfície serão evaporadas. O tesouro que eu encontrei é invisível e só poderá possuí-lo quem não
tem nenhum sentimento de posse. Quem quer seguir este caminho, mas se lembra de algo neste
mundo que acha importante e olha para trás, não é digno.
Bela não aceitou esta decisão de Daniel e durante um mês algo estranho aconteceu com ela,
todos os dias ela tinha o mesmo sonho.
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Parte 7: O Sonho de Bela durante um mês
No sonho Bela entrava para assistir à missa e um padre a celebrava com um escapulário na mão
dizendo.
Padre: Comprem este escapulário, porque quando vocês estiverem no purgatório, Nossa Senhora vai aparecer
em uma luz e te resgatar. Mas se vocês não comprarem Deus fará a alma de vocês sofrerem. E olha que lá o
bixo pega viu? Se vocês pesquisarem no google verão que existem muitos santos que viram e falam sobre este
lugar!
Então Galileu Galilei aparece no meio do povo da multidão gritando: “Se eu disser que a terra gira em torno
do sol e que ela não é o centro do universo eu serei punido?”
Padre: Lógico que não, hoje nós sabemos disso!
Galileu Galilei: Então por que a 500 anos atrás quando eu disse isso, a igreja me fez negar diante do tribunal
para evitar meu enforcamento? E mesmo assim eu tive que permanecer preso o resto da minha vida por dizer
a verdade! Isso é justo? Não são os justos que serão salvos?
O Padre ficou sem reação e Galileu continua:
Galileu Galilei: O que me garante que não existem mais equívocos na doutrina da igreja? Será que não existem
outros óbvios ensinamentos distorcidos que nós ainda não percebemos?
O Padre fica em silêncio, então de repente o Padre se transforma em um pastor evangélico que diz:
Pastor: Sejam dizimistas, aquele que não fizer o seu dízimo não vai para o céu, porque aquele que não dá 10%
da sua renda ao Senhor queimará para sempre no inferno! Todos que fazem o mal e os mentirosos irão sofrer
na eternidade após a sua morte. Mas aqueles que me derem dinheiro serão justos e vão para o céu!
Então Albert Einstein aparece com o microfone em mãos dizendo:
Einstein: Eu acho que se somos bons apenas por queremos uma recompensa ou temermos um castigo, então
realmente somos um grupo miserável. A verdade é que a tradição é a personalidade dos imbecis!
O pastor se enfurece e sai correndo agarrando Albert Einstein, enforcando-o, quando de repente,
Albert Einstein transforma-se no Bruce Lee e o pastor se afasta com medo.
Então Bruce Lee fala para as pessoas que assistem ao culto:
Bruce Lee: Aquele que não sabe, e pensa que sabe. Ele é tolo. Evite-o. Aquele que sabe e não sabe o que
sabe. Ele está adormecido. Desperte-o.Aquele que sabe e não admite o que sabe. Ele é humilde. Guie-o.
Aquele que sabe e sabe o que sabe. Ele é sábio. Siga-o.

O Pastor transforma-se em uma madeira levitando a 1 metro do chão, na horizontal, paralelo ao solo.
Então Bruce Lee aproxima-se da tábua e diz:
Bruce Lee: Iaaaaa! Já era Hora de começar quebra de tabu!
Com um golpe ele quebra a madeira ao meio.
Então Lee se transforma no Apóstolo Pedro, e dá prosseguimento ao culto perguntando:

Apóstolo Pedro: Quem aqui está salvo em Jesus Cristo?
Muitos pulavam, gritavam ‘Glória a Deus’ e a multidão na igreja se manifestava.
Apóstolo Pedro: Quem aqui se considera uma pessoa justa?
Então quando Bela olhava para o Lado quase não havia ninguém assistindo a missa.
Apóstolo Pedro: Se até o justo está sendo salvo com dificuldade, onde existirá o desonesto e pecador?
O Apóstolo Pedro então transformava-se no Padre Marcelo Rossi, que com o microfone dizia:
Padre Marcelo: “A bíblia diz que aquele que quiser apresentar sua dádiva no altar, mas estiver com raiva ou
rixa com seu irmão deve voltar, fazer as pazes e depois vir até o altar e apresentar sua oferta. Eu pergunto:
Quem aqui saiu de casa com ódio de alguém? Quem aqui brigou com seu cônjuge por besteira e veio ao culto
desacompanhado? Quem aqui está com estas preocupações no coração que o impedem de adorar a Deus por
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completo? Saiam deste culto e vão primeiramente fazer as pazes com seus irmãos! Voltem na próxima missa
com o coração limpo de ódio e ignorância! Eu não quero ver católicos aqui dentro, eu quero ver Cristãos!”

De repente não era mais o Padre Marcelo que estava com o microfone em mãos, era o famoso
pastor Juan Ribe que dizia:
Pastor Juan Ribe: “Estamos na segunda semana do mês, os dízimos que recebemos já arrecadamos mais do
que o suficiente para as despesas da igreja. Por isso, o dinheiro que você daria para nós, seja um cristão,
quando ver alguém passando fome, ou um mendigo na rua, pergunte o nome dele e caso ele esteja com fome
pague um lanche, caso ele não esteja com fome, fale do reino de Deus. Vocês vem até aqui para clamar ao
Senhor, mas eu digo a vocês o que Salomão escreveu ‘O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também
clamará e não será ouvido.’ Eu não quero ver evangélicos aqui nesta igreja, eu quero ver Cristãos.”
De repente não era mais o pastor Juan Ribe com o microfone em mãos, era o Padre Zezinho que dizia:
Padre Zezinho: “Tudo o que pensamos e fazemos produz efeito, cada um de nós que fazemos outros pecarem
seremos também culpados por aqueles que errarem. É melhor que evitemos justificar qualquer tipo de erro,
do que fazermos algo com nossa consciência limpa, mas que induzem outros ao erro. A Nossa igreja condena
a idolatria, mas será que ao venerarmos uma imagem não induzimos outros a idolatrarem as estátuas? Em
qualquer bíblia católica Em Primeira carta a Timóteo Capítulo 2 diz que só existe um mediador entre Deus e os
homens, que é Jesus, o próprio Cristo nos diz que tudo que pedirmos a Deus em seu nome, ele dará. Ninguém
vai ao pai se não for por ele. Por isso Todo Cristão verdadeiro deve saber que somente Jesus Cristo é capaz de
Interceder a Deus por nós, biblicamente somente ele, unicamente ele e exclusivamente por ele que todas as
nossas orações devem ser feitas.”

Então o Padre se transformava no Pastor Silas Malafaia:
Pastor Silas Malafaia: “Todos que estão aqui que se dizem Cristãos e possuem um adesivo no Carro escrito:
‘Foi Deus que me deu’. Peço que tirem este adesivo e substituam por outro adesivo escrito assim: ‘Isso, a traça
e a ferrugem corroem e ladrões roubam e furtam!’ O Verdadeiro Cristão se empenha apenas em ter o
necessário para fazer a vontade de Deus, ele não quer nada que desperta inveja ou esbanja bens materiais que
faz parecer que Deus te favorece ao invés de outro semelhante seu, porque assim, você não pode ser
considerado um Cristão! O Rei de Jerusalém, Jesus Cristo entrou na cidade santa montado em um jumento
para hoje você dizer que ele te deu o mais caro carro do ano?”

Então o Pastor se transformava no Padre Fábio de Melo que dizia:
Padre Fábio de Melo: “Certa vez disseram a Jesus: ‘Felizes os seios que te amamentaram e o ventre que te
deu a luz! Então Jesus Cristo Respondeu: ‘Mais Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põe em
prática! ’. Então Por que estamos colocando Jesus no lugar de Maria? Então quando você ouvir alguém
dizendo, ‘Abençoada seja Maria! ’. Seja Cristão e diga: ‘Mais abençoados sejam aqueles que ouvem a palavra
de Cristo e as põe em prática!’ Faz sentido rezarmos um terço com apenas 10% das palavras de oração que o
Mestre dos Mestres Jesus Cristo ensinou e repetir 90% palavras escolhidas biblicamente por homens,
imperfeitos, mortais e pecadores? Por que colocamos nossa cultura e religião acima da palavra de Deus? ”

Então o Padre se transformava no Valdemiro Santiago:
Valdemiro Santiago dizia: “Quando você vê um homem bom sofrendo injustiça, você fica quieto e diz que
isso é da vontade de Deus? Pois eu te digo que a vontade de Deus é que você faça aos outros o que você quer
que te façam, que a vontade de Deus é que aqueles que se dizem Cristãos amem a seu próximo como a si
mesmo e quem realmente entende isso não é capaz de ficar quieto inventando desculpas para não ajudar
quem precisa de Ajuda, leiam Provérbios 3:27”
Então O Valdemiro Santiago sumia e aparecia o Padre Alberto Gambarini:
Padre Alberto Gambarini: “O Reino de Deus está acima de qualquer religião, crêem nisso? A vontade de Deus
está acima de qualquer cultura humana, acreditam nisso? A palavra de Deus não é diferente na igreja católica,
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ou na igreja evangélica, ela é a mesma. A diferença é que é mais fácil para os líderes falarem coisas
desnecessárias do que falar a Verdade sobre a vida de um Cristão. Os líderes da cristandade têm mais medo
de perder adeptos covardes do que filtrar os cristãos autênticos. Mas nem em sonhos vocês ouvirão um padre ou
pastor confessar isso! ”

Então o Padre se transformava no RR Soares e dizia:
Missionário RR Soares: “Ainda bem que não adoramos imagens não é? Ainda bem que conhecemos a verdade
e fazemos o que agrada a Deus, não é?
Não é? Ou estou errado? Ainda bem que sabemos a forma bíblica de batismo e lemos a bíblia para sermos
servos de Deus... Nós criticamos um católico que batiza crianças, toca em imagens e estátuas humanas como
forma para adoração a Deus. Mas eu digo uma coisa para vocês, se nós somos batizados nas águas, não temos
estátuas em nossa casa, mas mentimos, enganamos, cometemos adultério e amamos mais o dinheiro do que
nossos semelhantes, a verdade é que um católico que é fiel à sua esposa, é verdadeiro com todos e ama seus
semelhantes verdadeiramente está mais próximo da salvação do que nós!”

Então Daniel aparecia vestido com terno social, como um líder evangélico e apontava para o grupo
de pessoas no altar da igreja e com o microfone em mãos dizia:
Daniel: “Vocês vieram até a frente da igreja para aceitar Jesus? Isso é louvável! Mas aqui na igreja todos
esperam que vocês façam isso! Aqui dentro é fácil aceitar Cristo como Senhor e Salvador! Eu quero ver vocês
aceitarem Jesus Cristo fora dessa igreja, quero ver vocês aceitarem Jesus quando tiverem que rejeitar uma
propina no mundo, quero ver vocês aceitarem Jesus quando tiverem que negar a tentação de um adultério,
ou de um vício, quero ver vocês aceitarem Jesus quando tiverem a oportunidade de ajudar alguém que precisa
de apoio, quero ver vocês aceitarem Jesus quando ninguém espera que vocês façam isso! Aceitar Jesus tem
que ser aqui e fora daqui, da mesma forma e na mesma intensidade!”
Então Daniel transformava-se em Mahatma Gandhi que dizia:
Gandhi: “Não conheço ninguém que tenha feito mais para a humanidade do que Jesus. De fato, não há nada
de errado no cristianismo. O problema são vocês, cristãos. Vocês nem começaram a viver segundo os seus
próprios ensinos ”
Então Gandhi se transformava em Jesus Cristo.
Jesus Cristo: “O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar e das diversas espécies de peixes que
recolhem, os pescadores escolhem os peixes bons e peixes ruins. Percebem? A bíblia não diz que será lançada
uma rede para cada denominação ou divisão cristã. Será lançado uma única rede! O cristianismo se difere
pelas igrejas de maiores milagres ou de melhores louvores, mas em verdade eu vos digo.
Nem todo aquele que me diz: Senhor, Senhor! Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de
meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome?
E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi
abertamente: Nunca conheci vocês; saiam de perto de mim, vocês que praticam o que é mal!
Todo aquele, pois, que escuta esta minhas palavras, e praticar, é semelhante ao homem prudente, que edificou
a sua casa sobre a rocha;
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava
edificada sobre a rocha.
E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, é comparado ao homem insensato, que edificou a
sua casa sobre a areia;
E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua
queda.”
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Parte 8: Respeitando os fundamentos e as decisões de nossos amigos
Após um mês inteiro, quando Bela parou de ter estes sonhos, ela foi ter com Daniel.
Bela: “Dan. Hoje eu sei como você pensa, eu entendo o que a bíblia diz e acredito que a sua escolha
tem um fundamento maior do que nós. Eu compreendi realmente o que é o amor da bíblia e sei que
ele é paciente, e é bom, ele não é ciumento, não se gaba, não se orgulha, não se comporta
indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não fica com raiva, não leva em conta o
dano, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade, suporta todas as coisas, acredita
todas as coisas, espera todas as coisas e persevera em todas as coisas. Hoje sim eu vejo todas essas
características em você e é por isso que eu sei que você vai ter êxito para o reino de Deus. Nunca
Esqueça O Quanto Jesus Ama Você, e eu também!
Na bíblia, Daniel foi um profeta que serviu a Deus mesmo dentro da Grande Babilônia, faça jus a seu
nome, independente do lugar que você estiver, lembre-se do que tem valor para o Senhor! ”
7 Anos depois um estudante de teologia chamado de Daniel se torna o Padre Dan. Embora
neste período ele aprendeu muitos ensinamentos que tiveram origem na cultura humana, e
distanciava-se da maioria dos princípios divinos e cristãos bíblicos, ele não perdeu sua essência e
nunca se esqueceu do mais importante. Daniel recebeu o cargo de sacerdote pela igreja Católica,
agora as pessoas o viam como autoridade e ele sabia que deveria despertar o melhor nas pessoas,
deveria fazer como Cristo, condenar apenas uma coisa, a hipocrisia, semeando a autenticidade, o
amor e a sinceridade. Daniel diminuiria a sua própria pessoa e faria o governo de Jesus Cristo
conseguir finalmente ser maior do que qualquer religião cristã dentro do coração de uma boa parte
dos adeptos da cristandade. Baseando-se no conselho da carta de Paulo aos Colossenses que diz:
‘Cuidado para que ninguém escravize vocês através de filosofias enganosas e vãs, de acordo com
tradições humanas, que se baseiam nos elementos do mundo, e não em Cristo’.
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Parte 9: Explosão de quebra de paradigmas - Primeira missa do Padre Dan
Daniel: “Todo domingo nós estamos aqui sentados para ouvir o padre falar. Mas nós estamos
realmente interessados em conhecer a vontade de Deus? Será que nós dizemos acreditar em Jesus
da boca para fora, apenas para mostrar ser algo que não temos coragem de ser? Será que nós
permanecemos estáticos e ouvimos o padre apenas porque nossa cultura nos diz que ele é a
autoridade? Você vem na missa por hobby, por hábito ou para conhecer o que Deus quer e colocar
em prática? Você vem aqui para se sentir bem ou para agradar aquele que criou geneticamente a
sensação de sentir-se bem? Quem mudou o mundo foi Jesus, ou foi o conjunto de pessoas que
seguiram com sinceridade o que ele dizia? Você aceita a palavra que Deus diz em todos os lugares,
ou fora da igreja você a ignora por preconceito cultural? Eu não sou o dono da verdade, por isso se
alguém quiser fazer algum comentário, peço que erga a mão, e eu levarei o microfone para
abordarmos o assunto que você acha ser importante. Porque de nada vale todas as palavras que eu
digo aqui, se vocês não têm motivos suficientes dentro de vocês para acreditar realmente que são
conselhos verdadeiros para se chegar ao reino de Deus.
De nada valem as palavras proferidas aos corações que criam bloqueios em absorvê-las. Jesus
disse que quando escutamos os seus ensinamentos, deveríamos aceitá-los e praticá-los para que
possamos dar alicerce e firmamento na casa de nosso coração. Caso não façamos isso, os ventos da
ansiedade, as enchentes da ambição e os tornados da aparência serão capazes de derrubá-la.
Este mundo deseja que você compre o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem,
para buscar algo que não te satisfaz, e assim provar para alguém que você não gosta o tipo de pessoa
que você não é. Por isso a mensagem de Cristo soa mais ou menos assim: ‘Ai dos hipócritas e vinde a
mim os pecadores sinceros e autênticos que eu lhes darei a fonte da água viva e aqui serão saciados’.
Não sei se vocês sabem disso, mas Mahatma Gandhi certa vez ao tentar entrar em uma Igreja Cristã,
sofreu preconceito e ele deixou uma mensagem para nós refletirmos: ‘Não conheço ninguém que
tenha feito mais pela humanidade do que Cristo. Se todos os textos sagrados fossem queimados, e
restasse somente o registro do sermão do monte proferido por Jesus, então nada estaria perdido. ’
Bem, para quem ficou curioso este texto do sermão da montanha está registrado em Mateus
capítulo 5,6 e 7. Tenho que concordar que se pelo menos metade dos supostos cristãos o colocassem
em prática o mundo não seria como é hoje. Gostaria que hoje possamos refletir e colocarmos em
prática uma parte desse sermão que diz: ‘Quando vocês fizerem doações, não façam em público como
os das nações, mas façam com discrição com o objetivo que ninguém veja, e assim o seu pai que olha
o que é secreto te recompensará. ’ Por isso nas missas que eu celebro não faremos mais a coleta
publica aqui na frente da igreja, mas no banco que cada um de vocês está sentado existe um cofre
acorrentado ao lado de cada assento, para que possamos fazer conforme Cristo nos orientou.
Jesus também diz: ‘Se você for apresentar sua oferta a Deus, mas dentro do seu coração está
com raiva de seu irmão, deixa sua dádiva no altar, volta e faça as pazes com seu próximo e então
depois você deve voltar e apresentar a sua dádiva de misericórdia’. Por isso eu digo a vocês, aqueles
que estiverem aqui nesta missa, mas dentro do seu coração está com ódio do seu irmão, antes de vir
para este culto você xingou, menosprezou, agrediu física ou moralmente alguém. Saiba que esse
alguém pode fazer escolhas erradas, mas em seu interior ele é semelhante a Deus, por isso se seu
coração não está limpo de ódio e rancor. Você deve sair desta missa, e ir se reconciliar com seu irmão,
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faça isso, amar ao próximo está acima de vir para a igreja.
Se alguém está em condição de raiva dentro de si, saia neste momento do culto religioso que eu estou
celebrando e vá fazer as pazes com seu irmão, e depois volte para a próxima missa.
Jesus também diz: ‘Quando vocês rezarem, não façam como os hipócritas que ficam em pé
nas sinagogas afim de serem vistos pelos homens, eu digo a vocês que eles já tiveram plenamente a
sua recompensa. Mas você quando rezar entra no seu quarto e fecha a porta, e o seu pai que vê o
que é secreto te recompensará’. Por isso vamos fazer diferente, esta parte após a explicação do
evangelho durante a missa deveria ser rezado o Credo, mas não faremos isso. A missa terminará
alguns minutos mais cedo E cada um de vocês quando chegarem a casa de vocês, cada um irá entrar
no próprio quarto e fechar a porta, e irão fazer a prece do fundo do coração de vocês, com sinceridade
e em oculto. E vocês terão feito a prece que realmente tem valor para Deus. ”
Alguns ministros não gostaram muito da atitude do padre de ter quebrado o padrão utilizado
nas missas, e foram falar com o Daniel após o culto religioso. O padre Dan durante 2 horas explicou
diversas passagens de Cristo registradas no evangelho, mostrou que tudo que Jesus fez foi para
quebrar paradigmas em prol da obediência a Deus e deixou evidente para cada um deles que tudo
isso era ser cristão de verdade. O padre Dan abriu os olhos dos ministros e diáconos para que eles
também pudessem viver a palavra de Deus em plenitude e evidenciou que isso sim é capaz de libertar
as pessoas aprisionadas e anestesiadas pelo mundo, cultura e religião.
Poucos dias após aquela missa houve uma quermesse e embora tivesse muito espaço na rua
interditada pela CET, algumas barracas foram montadas no pátio da igreja. O padre Dan ao ver aquilo
foi até sua casa, pegou seu alto-falante e voltou desmontando todas as exposições de venda que
estavam dentro do território da igreja, e todas as barracas de bingo, ele furioso gritava: “Tirem tudo
isso daqui! Não façam da casa de nosso Pai uma casa de comércio! ”.
Embora isso teve uma repercussão ao mesmo tempo estranha e um pouco engraçada. As
pessoas desmontaram suas barracas e montaram na rua por causa de Daniel.
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Parte 10: Eu tenho um sonho - Segunda Missa do Padre Dan
Daniel: “Todos nós temos um julgamento contaminado pelo preconceito, por isso não devemos
permitir que o que não tem verdadeiro valor corrompa a parte mais sábia de nossa essência. Hoje faz
exatamente 8 anos que um grande amigo meu morreu injustamente, lembro-me como se fosse
ontem a última mensagem que ele me disse, foi de um grande homem chamado Martin Luther King:
‘Quem não tem um motivo pelo qual morreria não merece a vida que tem’. É em homenagem a estes
dois grandes homens que celebro esta missa com as seguintes palavras:
Eu tenho um sonho. O sonho de que o governo e o poder corrupto do homem sejam
substituídos pelo reino de Deus e seu amor incorruptível.
Eu tenho um sonho. O sonho de que as pessoas que dizem acreditar em Cristo, também o
sigam, vivam como ele viveu, quebrando paradigmas, destruindo o orgulho, eliminando a ignorância
e amando tudo que for verdadeiro.
Eu tenho um sonho. O sonho de que qualquer pessoa de barriga cheia não consiga dormir
enquanto o seu vizinho passa fome.
Eu tenho um sonho. O sonho de que todos que tem mais do que necessitam tenham insônia
se seus vizinhos estiverem passando por necessidade.
Eu tenho um sonho. O sonho de que as pessoas se movam para seus cultos de louvor a Deus,
sem olhar para o lado, sem discriminar ninguém, que venham para adorar o Deus verdadeiro,
conhecer a sua sabedoria e não ser corrompido pelas aparências ou por limitadas decisões humanas.
Eu tenho um sonho. O sonho de que as pessoas parem de enxergar tudo pelo olhar do
individualismo e enxerguem todas as coisas pelo amadurecido olhar da humanidade.
Eu tenho um sonho. O sonho de que todos os cristãos admirem Mahatma Gandhi e tornem-se
a própria mudança que desejam ver no mundo.
Eu tenho um sonho. O sonho de que as pessoas que se dizem cristãos, sejam cristãos, e assim
se contentem apenas com o necessário para fazer a vontade de Deus.
Eu tenho um sonho. O sonho de que todo carro do ano com a mensagem escrita “Presente de
Deus” seja substituído pelo adesivo “Esse bem um dia será destruído, meu maior tesouro não é visível
aos ladrões e gananciosos”.
Eu tenho um sonho. O sonho de que todas as religiões do cristianismo concordem e divulguem
a mensagem de que Deus prefere um ateu honesto do que um cristão hipócrita.
Eu tenho um sonho. O sonho de que todo líder religioso pare de dizer o que seus adeptos
querem ouvir e transmita a mensagem que eles precisam ouvir.
Eu tenho um sonho. O Sonho de que só cresçam a quantidade de bíblias de baixo dos braços
quando diminuirem a quantidade de famílias de baixo das pontes.
Eu tenho um sonho. O sonho de que padres, anciões e pastores parem de apontar para o
caminho largo, mas entrem no caminho estreito com coragem e ousadia, e possam dizer: “Sigam-me
ovelhas de Cristo!”
Eu tenho um sonho. O sonho de que todos saibam que a semente do reino de Deus só é capaz
de crescer no solo dos corações autênticos.
Eu tenho um sonho. O sonho de que a pergunta ‘Você tem religião?’ seja substituída por ‘Você
já leu Tiago 1:26,27?’.
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Eu tenho um sonho. O sonho de que todos reconheçam que bastaria as pessoas serem
sinceras, honestas e humildes que veríamos comportamentos maravilhosamente diversificados,
personalidades amplamente interessantes, equívocos rapidamente resolvidos, preconceitos
instantaneamente eliminados, decisões incrivelmente libertas e atitudes capazes de envergonhar o
que conhecemos hoje como egoísmo.
Eu tenho um sonho. O sonho de que todos os pais ensinem seus filhos que o princípio da
obediência não é fazer o que a mãe diz, mas entender o porquê, encontrar um fundamento, pois
fazer o que é certo sem ter um motivo é o maior erro que os adultos cometem e ainda ensinam os
pequenos a errarem.
Eu tenho um sonho. O sonho de que os adolescentes que estão na fase de viver intensamente,
possam descobrir nessa fase o que é a vida e em plenitude. Mas que percebam que o melhor modo
para se expandir não é se revoltar contra a sua própria cultura ou se rebelar com os pais, mas expandir
tanto internamente, quanto externamente. Melhorando, mudando e alterando, mas nunca
rejeitando a base familiar.
Eu tenho um sonho. O sonho de que todos busquem a sabedoria e a encontrem. Descubram
que ela não está em negar as suas próprias vontades, mas assumi-las, amadurecê-las e dar a
prioridade certa a cada um de seus desejos e anseios.
Eu tenho um sonho. O sonho de que todos reconheçam o valor da Vontade de Deus e que nós
não devemos simplesmente fazer a vontade Dele, mas descobri-la em nós mesmos antes de agir.
Eu tenho um sonho. O sonho de que os cristãos não façam parte da guerra, Cristo fala de
guerra, e também condena o assassinato, portanto se a guerra fosse exceção, Jesus orientaria.
Devemos Obedecer antes a Deus do que os homens!
Eu tenho um sonho. O sonho de que todos os cristãos estejam dispostos a morrer por
obediência a Deus e assim por atitudes fazer o que Jesus disse ser o mais importante que é semear o
reino dos céus a todos que cruzarem o seu caminho.
Shakespeare dizia que nós somos feitos da mesma matéria que nossos sonhos.
O nome mais popular de Yeshua é Jesus e o nome mais popular de Deus é Jeová. É a tradução
brasileira mais conhecida deste tetagrama estampado em minha batina.
O Padre então aponta para sua roupa mostrando a imagem correspondente ao nome de Deus em
Hebraico.

Padre Daniel Continua.
Padre Dan: Esta é a palavra que mais aparece na bíblia, com cerca de 7.000 ocorrências. A bíblia diz
que o nome de Deus significa: ‘Sou o que Sou’. Você é um filho do Deus Criador do universo, por isso
é extremamente importante você parar de viver a vida que o mundo quer que você viva, é necessário
você tornar-se verdadeiramente um filho de Deus, começar a ser você mesmo, começar a viver os
seus mais felizes sonhos que se harmonizem com a vontade divina.
Jesus disse que o reino de Deus é como um baú que um homem encontra dentro de sua casa,
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e dele tira roupas novas e roupas velhas. Você sabe por que ele utilizou o termo roupa?
Porque roupa é a aparência e o baú é seu coração. O princípio do reino está em ser sincero
consigo mesmo. Para isso você deve tirar aquilo que a sua personalidade pensa e pensava que todos
a viam e despertar o melhor que existe dentro de você mesmo. Por isso para seu coração entrar no
reino dos céus agora e você ter direito futuro de seu corpo por completo entrar no governo celestial
é necessário explorar o seu EU e arrancar todas as suas vontades que existem por aparência. Então
jogar fora todo preconceito, culturas humanas, tradições sem valor, costumes que não possuem
fundamento, inutilidades, orgulhos que se baseiam na ignorância e se distanciam da verdade, tudo
que não for importante. Inclusive o que estiver contaminado pela religião humana sem fundamento
na palavra de Deus. Quando seu coração se incomodar com isso, transforme esse sentimento em algo
bom, não deixe contaminar novamente pelos seus menores desejos humanos, busque a vontade de
Deus, aceite sua imperfeição, suas falhas verdadeiramente, não se julgue adepto da religião
verdadeira, aceite a sua própria crença de que você é pó e ao pó voltará, tem algo maior do que seus
dogmas envolvidos nisso tudo, por isso antes de tudo voltem-se para Cristo. Pregar a mensagem do
reino de Deus é a melhor maneira de nunca se perder, e de se aperfeiçoar, caso sinta vontade de
criticar ou condenar, critique a si mesmo, condene a si mesmo, o Cristão não julga os outros, o cristão
julga a si mesmo, se modifica e assim modifica os outros. Lembre-se do que Paulo disse: “O
conhecimento te torna vaidoso, mas é o amor que constrói”, por tanto sejam meus imitadores como
eu sou de Paulo!
Paulo criticou os cristãos que criavam divisões dizendo: ‘Eu pertenço a Apolo, mas eu a Cefaz, mas eu
a Cristo’, Se não fosse Paulo, os cristãos pensariam pequeno e começariam a se dividir. Pois bem, eu
como padre e por perceber isso devo fazer o papel de Paulo, porque vocês dizem: ‘Eu sou católico,
eu sou Batista, eu sou da Igreja pentecostal’. Será que não se esqueceram do mais importante? Será
que se esqueceram da verdadeira mensagem do reino de Deus e por isso se dividem por coisas sem
importância. Se querem conhecer a bíblia eu vou trazer na missa um especialista nisso. Eu pedi para
uma criança de 13 anos ler a bíblia. Ela não conhece doutrinas e nunca foi contaminado por nenhuma
delas, ela está terminando de ler o novo testamento e em breve ela virá ensinar a mim e a todos
vocês o que a bíblia realmente ensina. Sejamos humildes a vamos aprender a ser como os pequenos,
como Jesus nos disse que deveríamos fazer.
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Parte 11: Conversa comunitária - Terceira Missa do Padre Dan
Padre Dan: “Infelizmente aquilo que nós acreditamos tem maior influência naquilo que conhecemos
do que aquilo que conhecemos tem influência no que acreditamos. Por isso Albert Einstein disse que
é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito. Mais uma vez eu digo e repito tudo que eu
falar, vocês como Cristãos devem olhar as escrituras e examinar se o que eu digo é verdadeiro, não
acreditem em uma autoridade que foi imposta pelo homem, acredite somente na palavra de Deus, e
viva por ela independente do impacto que você possa causar na vida das pessoas que o cercam.
Comenius a mais de 300 anos atrás disse que ‘A causa das confusões de todo mundo é apenas uma,
que o homem valorizando o que é desnecessário, deixa de lado o necessário e então ele se complica
infinitamente naquilo que não é importante’, Jesus disse que o mais importante é que o reino de
Deus seja pregado em toda a terra, a boca fala daquilo que o coração está cheio, se você permitir que
o reino de Deus governe o seu coração é apenas dele que você vai falar.
Se alguém quiser falar algo que julga importante, levante a mão. “
O Ministro David levou o microfone até uma das pessoas que assistiam a missa.
Crente Intruso: “Sou crente, me batizei nas águas como vocês nunca fizeram! Eu vivo pra Cristo e o
aceitei como meu úncio salv...”.
Neste momento o Ministro David tirou o microfone dele. Então o Padre Dan tomou a voz:
Padre Dan: Ministro David, você teria coragem de ir até uma igreja evangélica, e também fazer um
testemunho de sua fé católica lá, com toda a pressão de evangélicos ao seu redor?
Ministro David: Não Padre.
Padre Dan: Pois vamos ouvi-lo, talvez tenhamos muito a aprender. Vamos admirar a coragem deste
homem e vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Talvez dentro do seu coração e de muitos
aqui presentes, vocês sintam algum tipo de desconforto.
Mas em verdade eu digo a vocês, eu nunca aprendi nada com alguém que só concordasse comigo e
a meta na discussão dos sábios não é a vitória, mas o progresso. Peço que pensem com um nível
superior ao que vocês estão habituados, porque a crítica aos outros é o pior dos ataques, enquanto
a crítica a si mesmo é a melhor das defesas, vamos buscar em nós mesmos aquela dúvida de estarmos
certos. Vamos amar a Verdade acima da religião, peço que aprimorem este sentimento com a prática
da paciência, todos nós temos preconceitos arraigados em nosso coração, e a única forma de
fazermos que outras pessoas se libertem, é nos libertando. Nós não devemos aceitar tudo o que nos
dizem, mas nós devemos refletir a base da bíblia e então aplicar a conclusão em nossas vidas, é por
esse mesmo motivo, o de não buscarem o conhecimento além da sua própria cultura que os judeus
não aceitaram o filho de Deus e preferiram dar a libertação para um criminoso do que para um
inocente. Podemos odiar as atitudes dos outros, mas nunca aquele que as praticou. Se identifique
com eles e melhore o seu próprio caráter. Se olharmos as melhores virtudes de todos ao nosso redor,
se analisarmos tudo e ficarmos com o que é bom. As maiores virtudes dentro de nós mesmos
florescerão, porque a felicidade está dentro de nós, não fora. Certa vez os discípulos de Cristo falaram
ao mestre: ‘vimos um homem que expulsa demônios em seu nome, e nós o proibimos porque ele não
anda conosco’. O mestre então disse: ‘Não o proíbam, pois aquele que não está contra Cristo está a
favor dele’. Globalmente não agimos assim. Se agirmos como a massa dos que se dizem cristãos
agem, nós nunca mudaremos ou melhoraremos coisa alguma.
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Por Favor, Crente ,nosso irmão em Cristo, diga o seu nome e prossiga com seu comentário. ”
Crente: “Me chamo Brás. Sou evangélico e batizado! O Batismo de vocês não tem base bíblica, a bíblia
diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, mas vocês pedem intercessão a diversos
santos e diversas classes de nossas senhoras, vocês resumiram o primeiro mandamento excluíram a
regra que diz para não fazer estátuas de barros para adoração, a igreja católica não só alterou o
primeiro mandamento como modificou guardar o sábado para guardar domingos e festas. ”
Padre Dan: “Eu sou exteriormente um Padre Católico e interiormente um Cristão! Concordo com
você, O Batismo que nós fazemos é cultural, foi criado pela vontade de homens, se biblicamente o
batismo é feito como evidência de remissão de pecados e nova vida Cristã, não faz sentido batismo
infantil concorda? ”
Crente: “Exato! ”
Padre Dan: “Muito bem. Por isso a Igreja Católica chama de batismo de consagração. Não existem
evidências bíblicas para batismo infantil. Vejo que tem bastante conhecimento neste assunto, agora
quero que pense comigo. O que mostra ser mais aceitável a Deus, um crente adulto que se batiza nas
águas, diz morrer para seus pecados e diz viver para Cristo, guarda o sábado, não pratica idolatria,
não reza para Nossa Senhora, porém pratica adultério e dirige nas ruas com o seu luxuoso carro ao
lado de mendigos passando fome e frio ou um católico batizado quando criança que se confessa com
o padre da sua paróquia, é fiel à sua esposa e ajuda os necessitados, lhes dá comida e roupa. Qual
deles se mostrou ser aceitável a Deus?”
Crente: “Dessa forma parece ser o católico, mas a bíblia diz que só aquele que crer em Jesus será
salvo, não quem crer em Maria! ”
Padre Dan: Concordo que Jesus é nosso salvador, não Maria, mas te aconselho a olhar além da crítica
religiosa. Vamos olhar pela perspectiva da humanidade, não individualmente. Percebi que você tem
uma bíblia de bolso com você. Por Favor leia em voz alta Atos capítulo 10 versículos 34 e 35.
Crente: Pedro abrindo a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não distingue pessoas; Mas
que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo.
Padre Dan: Responda qual a religião pura e imaculada do ponto de Vista de Deus? Leia Tiago 1
versículos 26 e 27.
Crente: Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração,
a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: Visitar os órfãos e as
viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo.
O crente ficou envergonhado, mas o Padre o incentivou.
Padre Dan: Eu admiro sua atitude! Abaixar a cabeça mostra que você tem o desejo de servir a Deus,
procure sempre olhar tudo com um olhar superior, Jesus sempre condenava a hipocrisia, mas nunca
os pecadores, vamos viver como ele viveu! Sempre após reconhecer seu erro, erga a cabeça, com fé.
E sei que sua fé é maior do que muitos aqui presentes. Condene a hipocrisia da sua igreja, e eu
condenarei a hipocrisia da minha. Quando essa atitude amadurecer o amor verdadeiro de cada um,
a forma de ver pelas aparências poderá ser extinta e só assim todos poderão seguir o mesmo
caminho. Eu sei assumir meus erros, eu sei assumir minha pequenez e minha forma limitada de
enxergar as coisas. Mas a minha religião e a sua não tem essa maturidade, religião é aparência, cultura
é o exterior, o interior é o que vale. A pergunta que todos deveríamos sempre nos fazer é: ‘O amor a
Deus é a minha religião, ou o amor a religião é o meu deus? ’
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Alguns minutos após esse acontecimento o Ministro David andou pelas pessoas da missa com
uma grande imagem de Nossa Senhora, e algumas pessoas a tocavam e beijavam. Antes que o David
saísse de Cena, o Padre Dan disse:
‘David, aproxime-se, deixe-me tocar nesta imagem de barro. ‘
Então o Padre Dan a tocou e a beijou afetuosamente, antes do David se retirar com o material
do culto. O sacerdote Daniel então tomou a voz e disse:
Padre Dan: Todos aqueles que assim como eu tocaram a imagem de Nossa Senhora como ação de
adoração a Deus, ou forma diferente de veneração, ou por rezar para Ave Maria que interceda por
nós por meio deste material sólido, por favor ergam os braços.
Aproximadamente 20 pessoas levantaram a mão. O Padre então se ajoelhou, e falou:
Padre Dan: “Eu peço que se ajoelhem comigo para que juntos façamos uma oração”
O Padre aguardou que eles se ajoelhassem e prosseguiu:
Padre Dan: “Deus, Todo-Poderoso, Pai Nosso Celestial! Eu sei que em nossa doutrina nos é permitido a
veneração de imagens, mas muitos de nós confundimos veneração com a adoração. Mesmo eu sendo falho e
limitado consigo ver isso claramente, e me dói saber que muitos de nós conhecedores dos seus conselhos
bíblicos e com autoridade para melhorar e guiar as coisas para o seu caminho, permanecemos imóveis diante
da desobediência a ti. Só tu Deus verdadeiro é capaz de examinar nosso coração, pedimos seu perdão por
contrariarmos o seu mandamento registrado em Êxodo capítulo 20, e permita que nós venhamos a conhecer
cada vez mais a sua palavra e nos aperfeiçoar por meio dela. Tire de nosso coração toda forma de aparência,
e nos torne novamente com o coração de criança, para que tenhamos a mente de um adulto sábio e o coração
puro livre da malícia do mundo.
Ajude-nos a refletir e pôr em prática a mesma orientação de Paulo ao Timóteo de que só há um Deus e um só
mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo é o único caminho ao Pai. Faça-nos pensar como Jesus pensou
quando lhe disseram:‘Feliz a mãe que te carregou e os peitos em que mamaste!’ e Cristo respondeu: ‘Não,
antes: Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam!’. Aprimore nossa maneira de pensar, viver,
enxergar e te adorar! Pelo princípio de Deus e Jesus a Cobiça é furto, desejo sensual é adultério e ódio é
assassinato, por isso aqueles que são fiéis no pouco são fiéis no muito, aquele que venera algo que não seja
Deus, induz outros e corrompe a si próprio a adorar algo sem valor. Perdoe também alguns evangélicos que
nos condenam por adorarem imagens, mas que adoram seu carro importado e por meio dele se chegam a ti,
adoram suas riquezas e se sentem privilegiados por ti, perdoe aqueles que nos condenam pela idolatria, mas
que dizem que seu luxo é da vontade divina. Permissão não é vontade. Eu sei Pai Bondoso que um dia aquele
homem que escreveu que é certo venerar imagens será também culpado por todos aqueles que hoje adoram
imagens sem entenderem a razão disso. Porque na semente do seu reino nunca existe ou existirá o que é
desnecessário, ou que incentiva o erro, porque tudo que faz parte de ti produz frutos bons, produz amor e
justiça, e tem fundamento. Ajuda-nos a perceber tudo que há em nós que não tem proveito e que não nos
edifica. Fazer o que é certo sem motivo é um erro que nos corrompe agora e historicamente. Corrige-nos e
dai-nos sabedoria, não te pedimos isso porque merecemos, mas somente em nome e mérito de nosso único
mediador e intercessor, o Senhor Jesus Cristo. Amém! ”

Isso deixou o ministro indignado e em seu coração ele planejava meios de acusá-lo em público.
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Parte 12: Quarta Missa Palestrada por uma Criança
Padre Dan: “Primeiro eu gostaria de avisar que todos os cofres para ofertas dos bancos que estão
sentados foram lacrados, muitas pessoas estão vindo assistir à missa aqui da paróquia, e já
conseguimos doação suficiente para as despesas deste mês. No mês que vem continuaremos a
arrecadação.
Todos que tiverem perguntas ergam as mãos, hoje nós aprenderemos com uma criança que veio da
Grécia, seu pai é grego e sua mãe é brasileira. Ela não conhece nada do catolicismo ou do
protestantismo, ela fala português, mas só sabe ler em grego, o idioma original que foi escrito o novo
testamento. Lucas capítulo 18 diz que se não aceitarmos o reino de Deus como uma criança, nós não
entraremos nele. Jonas Pode se apresentar”
Jonas: “Olá, meu nome é Jonas, tenho 13 anos e estou aqui a pedido do amigo Daniel que a um mês atrás
pediu para eu ler 27 livros que ele disse que vocês chamam de novo testamento”
Auditório: “O que você acha que é mais importante nos livros que você leu?”
Jonas: “Este homem chamado Jesus, era o filho de Deus, cumpriu as profecias antigas de que viria salvar o
mundo. Por meio da sua morte os pecados de quem exercer fé nele serão perdoados. Ele mostrou como seria
seu reino quando ele curou doentes, alimentou os famintos e ressuscitou mortos. Por pregarem a mensagem
das boas novidades desse reino que os verdadeiros Cristãos são conhecidos, eles vivem para pregá-lo! Porque
é o que Jesus disse ser mais importante. E por causa desta mensagem que Deus deu seu filho único para que
todo aquele que acreditasse, não fosse destruído, mas ao contrário, tivesse a vida eterna! ”
Auditório: “Quem entrará neste reino? ”
Jonas: Jesus disse que nem todo que diz: “Senhor, Senhor” entrará no seu reino, mas apenas os que fizerem a
vontade de seu pai. Mesmo que façam milagres e maravilhas em seu nome, mas os que praticam o que é mal,
não entrarão.
Auditório: “Deus vê diferente as pessoas pelas suas religiões, crenças e culturas? ”
Jonas: Deus não faz distinção de pessoas mas em todo lugar aquele que pratica a justiça para ele é aceitável.
Auditório: “O que a bíblia diz que acontece com os mortos?”
Jonas: Nos livros que eu li a esperança que todos têm daqueles que morrem sempre foi única. Quando Lázaro
morreu, sua irmã Marta tinha esperança dele ressuscitar no último dia. Jesus o ressuscitou depois de 4 dias,
Lázaro não disse que estava em qualquer lugar, porque estava morto. Paulo escreveu sobre a ressurreição para
o povo de Corinto, ele disse: ‘Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois, amanhã morreremos’.
Eu vejo claramente que o que os Cristãos acham importante é morrerem fazendo a vontade de Deus, e a
esperança deles não é após a morte, mas sim após a ressurreição. Por isso Jesus Ressuscitou! Para mostrar
que venceu a morte! Isso que é importante para os que o seguiam.
Auditório: Desculpe Jonas, mas nós não pensamos assim. Nós acreditamos no purgatório. Por que o ladrão na
cruz disse para Cristo que no mesmo dia ele estaria no paraíso?
Jonas: Não sei o que é purgatório. Mas eu me lembro deste texto do ladrão no livro de Lucas. O ladrão diz que
é justo que eles sendo maus fossem punidos, mas não era justo com Jesus. Então o Ladrão disse pensando no
futuro: “Lembra de mim no dia que você vir com o seu reino”. No texto em grego que li o Ladrão pensa no
futuro. Jesus sabia que aquele era um dia importante, o dia que seria marcado, a morte do Messias, por isso
ele respondeu: “Hoje eu te digo que você estará comigo no paraíso!”. Lendo o texto grego inteiro ele garante
que no reino de Deus que um dia virá e será um paraíso, o criminoso será lembrado pelo próprio Cristo. Além
disso quando Maria se encontra com Jesus ressuscitado ele diz que ainda não subiu para o Pai.
Auditório: Mas como você diz que ele virá? Não está na bíblia que nós iremos até ele.
Jonas: Jesus subiu aos céus, e no último livro diz que os que foram mortos por causa do testemunho e da
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palavra de Deus reinarão junto com Jesus Cristo porque fazem parte da primeira ressurreição, esse livro fala
que eles reinarão sobre a terra. Se na terra não tivesse ninguém eles não poderiam reinar, por isso apocalipse
disse que além destes escolhidos que foram mortos em nome de Cristo, também diz que seriam salvos um
imenso grupo de pessoas.
Por isso eu entendo que no Sermão da montanha Jesus diz que em seu reino seria grande a recompensa
daqueles que fossem perseguidos por causa do nome de Cristo, enquanto aqueles que forem mansos
herdariam a terra. Na oração que ele ensina seus discípulos ele pede que o reino de Deus venha para a terra e
que a vontade de Deus fosse feita nos céus e na terra. A vontade de Deus é feita pelos humanos fiéis.
Auditório: “Isso é totalmente diferente do que estamos habituados acreditar. Mas essa nova maneira de
interpretar a bíblia está muito interessante. Os que não se salvarão irão para o inferno?
Jonas: “Não sei o que é inferno”
Padre Dan: “De fato No Século 3 São Jerônimo traduziu a bíblia para o Latim e as novas versões traduziram as
palavras Geena e Hades para ‘Infernius’. Responda pelo que você conhece qual classe de mortos devem ir para
a Geena e qual classe dos que morrem devem ir para o Hades?”
Jonas: Geena é uma palavra grega eu sei que se trata de um lugar também conhecido como vale do Hinom
que era um depósito que se queimava lixo. Os judeus acreditavam que os injustos não deveriam ter direito a
ressurreição, então ali eram jogados cadáveres de criminosos que morreram como injustos pela humanidade.
Hades significa sepultura, é o lugar onde são enterrados os justos e que tem direito de serem ressuscitados
pelo Deus Criador do universo.
Auditório: Mas tem uma parte da bíblia, não sei onde que Jesus fala com Moisés e com Elias que já tinham
morrido. Então eles deveriam estar vivos, e não esperando a ressurreição certo?
Jonas: Essa parte é de fato muito misteriosa. Se lermos o que Jesus disse foi: ‘Em verdade eu digo a vocês que
alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes verem o filho do homem vindo com seu reino’. Alguns dias
depois Jesus faz essa transfiguração e começa a falar com Moisés e Elias. Mas nem mesmo os próprios
discípulos que presenciaram aquilo sabiam dizer o que era. Era algo surreal, e que tinha uma referência a algo
que ao mesmo tempo que estaria para acontecer, já estava acontecendo. Como algo que era na verdade a
própria vinda de Cristo fora do tempo, mas dentro do tempo, acho que nenhuma forma que entendemos este
texto poderá ser totalmente esclarecida. O mais importante é que os discípulos estavam dormindo, e não é a
única vez que Cristo diz que seu reino viria enquanto as pessoas dormem. As pessoas quando dormem estão
anestesiadas, estão imóveis, não sabem o que está acontecendo de fato ao seu redor, não tem o sentido
apurado para distinguir verdadeiramente o que é real e o que não é. Mais interessante é que no meio deste
enredo a voz de Deus diz: ‘Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz’, e os
discípulos ficaram com medo. É como se as pessoas que estão dormindo sem olhar direito com sensatez
fossem chamadas para o reino de Deus, mas ficam com medo de seguir Jesus porque acham que o conforto
daquele sono temporário é toda a realidade.
Auditório: Como será esse reino divino? Qual será a diferença entre o governo humano e o reino dos céus?
Jonas: O último livro que eu li diz que neste lugar não haverá mais morte, nem clamor e nem dor porque as
coisas anteriores já passaram. É a promessa de uma vida eterna, ou seja, após os injustos serem destruídos,
neste reino ninguém mais será. E quanto ao sentimento de viver nele, Paulo que também foi levado em espírito
por uma dimensão misteriosa para lá nos diz: ‘As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem
passaram pelo coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam’.
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Parte 13: Reportagem após a missa
O povo ficou impressionado com o modo de falar daquela criança, eles estavam aprendendo algo com
o padre Dan, não sabiam explicar o que era, mas começavam a aprender que a prática da humildade em
plenitude dá resultados incríveis. Achar que estamos sempre certos, colocarmos a nossa religião acima da
palavra de Deus e acreditar que nossa perspectiva é superior a dos outros, nos priva de um universo de
conhecimentos úteis.

Ao sair uma repórter se aproximou para entrevistar o padre Dan.
Repórter: Por que você celebra suas missas de uma forma tão diferente?
Padre Dan: Por que você faz sua pergunta de uma forma tão igual a todos?
A Repórter ficou sem reação e o Padre Dan continuou.
Padre Dan: Desculpe, não pude me conter, é que para mim as únicas respostas interessantes são aquelas que
destroem as perguntas. Bem, a bíblia diz para examinarmos tudo e ficarmos com o que é bom. Diz que todas
as coisas são permitidas, mas nem todas edificam. Você é livre para fazer o que quiser, mas sempre haverá
uma oportunidade de baixo do seu nariz para fazer o bem de uma forma que quebra paradigmas, arranque
preconceitos, extermine a ignorância e faça brilhar a luz divina dentro de você! Por isso Eu solicitei durante 7
anos e ainda peço para que as autoridades que lecionam teologia ensinem sobre a coletânea de 5 livros da
Análise e inteligência de Cristo de Augusto Cury. Também não vejo sentido em aprendermos Latim, se as
línguas mais populares entre os primitivos cristãos eram hebraico, aramaico e grego. O ser humano tem um
estranho hábito de alimentar padrões com fundamentos irrelevantes.
Hoje eu discordo biblicamente do batismo infantil. Tenho o sacramento do batismo de consagração. Mas quero
ter o batismo de arrependimento na história da minha vida Cristã. E por isso estou pedindo para alguns
sacerdotes me batizarem em um rio, eles estão recusando, e se continuarem alimentando estes costumes sem
fundamento na palavra de Deus trarei líderes evangélicos para esta tarefa.
Quando alguém vem se confessar comigo, eu não peço para ele recitar orações repetidas como forma de
penitência. Eu dou o número de capítulos da bíblia dos evangelhos ou de provérbios que acho adequado para
ele ler e refletir ajoelhado, em seu quarto e fazer sua sincera oração em secreto. Isso, psicologicamente dá
muito mais resultado do que dizer as mesmas coisas vez após vez algo que não tem ligação com seu erro.
Porque da forma tradicional esta personalidade não será renovada, não estou aqui para golpear o ar! Como
diz aquela frase: ‘Que Deus me dê paciência para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar
as que eu posso e sabedoria para distinguir uma coisa da outra’
Repórter: Hoje você trouxe uma criança para ensinar a bíblia! O que tem em mente em suas futuras missas?
Padre Dan: Como sempre digo eu não sou dono da verdade. Tudo o que vemos ao nosso redor não reflete a
realidade absoluta, são apenas perspectivas coerentes que resultam de nossos sentidos.
Tenho em mente trazer data show, voluntários no banco da frente para apoio em leituras de textos bíblicos
paralelos durante a minha explicação do evangelho e principalmente participações com conteúdo importante
da própria comunidade.
Repórter: Na sua opinião por que existe tanta divergência religiosa no cristianismo?
Padre Dan: Faço valer as palavras de um sábio chamado Comenius que escreveu a 300 anos atrás: ‘ A causa
das confusões de todo mundo é apenas uma, que não distinguindo o necessário do desnecessário, o homem
deixa de lado o necessário e ocupa-se com o desnecessário e com ele complica-se em um labirinto sem fim’.
Repórter: Pelo histórico que tenho você estudou na melhor universidade pública do Brasil e desistiu para
estudar teologia em uma faculdade privada. O que te fez mudar de ideia?
Padre Dan: Eu estudei durante alguns anos na USP. Eu iniciei meu curso com o desejo de ter o diploma nesta
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almejada universidade, naquilo que eu sempre gostei, a matemática. Mas o que eu não percebia é que eu
estudava para ter o diploma que outros invejavam, eu queria o troféu de algo que era aparência, mas não
refletia a minha essência, não era minha vontade mais elevada. Enquanto eu pensava comigo mesmo que eu
só tenho uma vida e é inútil vive-la pensando pela forma do mundo ou de terceiros, lutar por um pedaço de
papel que no fundo não tem valor, só o de querer mostrar que fiz um curso superior. Mas eu percebi que isso
no reino da verdade e da Justiça te torna inferior, porque aquele que se ergue será rebaixado e aquele que se
humilha será enaltecido!
Repórter: Mas você chegou a estudar durante cerca de 4 anos, o que mais você aprendeu que te fez mudar
tanto a trajetória da sua vida?
Padre Dan: Estudando sobre a teoria da relatividade e sobre os pensamentos de Albert Einstein, descobri um
ex-ateu que estudando a natureza começou a acreditar em Deus. Ele inclusive se atreveu a dizer: ‘Eu admiro
as pessoas que em sua ignorância acreditam em Deus, eu precisei estudar muito para isso!’. O que achei mais
incrível de sua teoria é referente o espaço curvo e o espaço-tempo, foi quando eu fiz a pergunta que mudou o
rumo da minha vida: ‘Se existe um criador e hoje sei que o tempo e o espaço são a mesma coisa, Por que eu
gasto minha vida com coisas desnecessárias enquanto Deus expande o universo para me dar mais tempo de
conhecer a sua Vontade? ’ Foi quando eu entendi um grande mistério sobre o que Deus quis dizer ao
diferenciar misericórdia de sacrifício, Deus não quer que nós apenas façamos a vontade Dele, mas que
primeiramente encontremos dentro de nós mesmos a mesma vontade que ele tem. Fazer a vontade de Deus
deve ser a nossa própria vontade, antes dela representar uma decisão ou uma ação.
Repórter: Se você pudesse dar um conselho agora para todo o Brasil, o que você diria?
Padre Dan: Refletindo sobre as tentações de satanás desde Gênesis percebemos que existem três formas de
engano neste mundo: Acreditar que algum bem material neste reino humano é realmente importante,
acreditar que a busca por prazeres temporários neste mundo é verdadeiramente capaz de te satisfazer e viver
todos os dias da sua vida como se nunca fosse morrer. Por isso o sábio vive cada dia sabendo que a morte se
aproxima, sabe que a única coisa capaz de causar plena satisfação é ajudar as pessoas que o rodeiam da forma
que atinja a necessidade deles sempre semeando a mensagem de mudança mundial do reino de Deus no
coração deles e sabe que a busca interior da vontade Deus é o que existe de realmente importante no universo.
Repórter: Você sempre fala a respeito do reino de Deus, mas ainda estamos no reino humano. E se tratando
de política, educação, lazer, cidadania o que você vê de errado que poderíamos melhorar?
Padre Dan: Hoje nós erramos brutalmente na educação dos nossos jovens quando ensinamos que eles
devem obedecer apenas porque os pais são autoridade. Isso é vago demais para a mente humana e escasso
para a necessidade do nosso espírito. Ensinar outros a fazer o certo sem uma forte razão é errado, a obediência
sem fundamento corrompe a mentalidade humana com o tempo. Veja em volta, analise os homens que tem
um motivo para fazer o que é errado, isso é bom! Basta que eles conheçam um motivo mais justo para
praticarem o que é certo. Enquanto aqueles que fazem o que é certo sem ter um porquê, basta qualquer
motivo para eles fazerem o que é errado. Ou você acha que é à toa que Jesus condenava tanto a hipocrisia?
Eu digo a você que é por causa deste ódio ao que é verdadeiro que Jesus disse que as prostitutas e os ladrões
precederiam os hipócritas em seu reino. Uma prostituta você sabe quem ela é, um ladrão você sabe quem ele
é! Mas um fariseu, um diácono, um pastor, um crente ou um padre podem aparentar ser bons, mas podem
ser ladrões, adúlteros, idólatras, avarentos e corruptos. Não se deixe levar pela aparência, no final Deus só vai
querer os autênticos e humildes.
Isso é importante e não é ensinado! Entristeço-me em dizer que ninguém explica isso para a humanidade,
enquanto a condenação da hipocrisia não for a base do sistema, a nossa ‘justiça’ continuará cortando os galhos
dos frutos podres, ao invés de cortar a árvore ruim e plantar a semente da autenticidade em seu lugar!
Repórter: Padre você é contra o capitalismo?
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Padre Dan: O sistema é apenas uma ideia de quem vive nele. A filosofia capitalista não é essencialmente
egoísta, mas as pessoas que vivem nele são! Acredito que além disso, o capitalismo ainda nos oferece alguma
possibilidade de fazer justiça, mas por outro lado, semeia na massa das mentes imaturas de espírito o desejo
de rivalidade e competição. O que deveria ser simplesmente uma base de troca, torna-se uma base de
superioridade. Este sistema para o padrão social transmite o sentimento de que o lucro individual é mais
importante do que a felicidade do ser humano. A bíblia diz que não é possível servir a dois senhores, pois você
amará um e desprezará o outro, portanto não é possível servir a Deus e as riquezas. Enquanto for cada um por
si nunca será Deus por todos! Se você acredita em Deus, antes de cantar seu louvor ao Senhor, experimente
conhecer e fazer o que ele quer! Toda nota de dinheiro, nós lemos ‘DEUS SEJA LOUVADO’.
Até a cédula da moeda brasileira que usamos para tornar este mundo injusto louva a Deus! Você acha que faz
muito vindo até a casa do Pai apenas para louvá-lo? É como Tiago escreveu ‘A fé sem obras está morta!’.
Agora, se você usa sua energia, tempo e dinheiro para fazer o que tem valor, que é dar de comer a quem tem
fome, dar de beber a quem tem sede, visitar os aflitos e falar do reino de Jesus pra quem tem ouvido. Então
os anjos dizem: ‘DEUS SEJA LOUVADO!’
Repórter: Existem muitos teólogos em redes sociais criando grupos contra você e dizendo que você é um louco
fanático, tudo o que você prega é uma heresia e que está criando uma seita. Sabemos que você não tem login
em redes sociais para argumentar, mas aqui em nossa entrevista, O que você tem a dizer a respeito disso?

Padre Dan: Eu apenas cito Clarice Lispector e Atos 24: Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter...
calce os meus sapatos e percorra o caminho que eu percorri, viva as minhas tristezas, as minhas
dúvidas e as minhas alegrias. Percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei e levantese assim como eu fiz. E então, só aí poderá me julgar. Cada um tem a sua própria história. Não
compare a sua vida com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar
na vida. Mas confesso uma coisa, conforme este caminho que vocês chamam de seita, assim sirvo ao
Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Todos são fanáticos, mas a
grande maioria que não encontrou um motivo resistente para ser o que realmente é, infelizmente é fanático
em fingir que pode ser plenamente satisfeito seguindo o padrão de um mundo insano.

Repórter: Você gostaria de deixar um conselho ou alguma mensagem para os líderes da cristandade?
Padre Dan: A bíblia não foi escrita para perseguir os maus, mas para consolar os que são perseguidos
por causa da justiça. Por isso tenho uma proposta. Você que memorizou vários versículos da bíblia,
assim como eu, gostaria que fizesse a dinâmica do padre Dan. Escreva em um papel o livro, capítulo
e versículo de todos os textos bíblicos que tem guardado na sua mente. Leve o tempo que precisar.
Feito isso, tente se lembrar de cada uma das vezes que utilizou este versículo para condenar alguma
religião diferente da sua, criticar alguém, conseguir dinheiro de pessoas, acusar outro semelhante
seu ou se sentir superior a outro ser humano. Leve o tempo que precisar. Então escreva na frente
destes versículos os pontos -20. Agora, leia os versículos sem pontuação, e tente se lembrar de
alguma vez que utilizou este versículo para apoiar alguém em uma dificuldade, consolar alguém em
aflição, melhorar a sua própria personalidade, se interiorizar, se aperfeiçoar e ajudar outras pessoas
a melhorarem. Escreva na frente dele +1. Agora, na frente de todos os versículos que ficaram sem
pontuação, escreva -5. Agora, some todas as pontuações. Caso o seu resultado for maior que zero,
você provavelmente deve ser um bom pregador do evangelho. Mas se você é um católico ou
evangélico que gosta de competições e semeia a rivalidade, quero que saiba que minha pontuação
nesta dinâmica é +777, por favor me supere, seria uma honra eu não ser o recordista!
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Parte 14: Nova tragédia que vem para despertar o mundo
Após a repórter terminar a reportagem um homem em uma moto aparece de repente e
assassina o Padre Dan com 2 tiros na cabeça. Um padre que demorou 7 anos para se formar só teve
direito a celebrar 4 missas.
Um dia depois do ocorrido, no velório em cima do caixão, a multidão viu uma faixa que dizia,
já a pedido do padre Dan que recebia ameaças por telefone e esperava que algo assim pudesse
acontecer:
‘Existe um perigo de buscar a verdadeira sabedoria, você ganha responsabilidades com o universo e se torna
diferente. Descobre que a única coisa capaz de mudar o mundo é o reino de Deus, você começa a admirar
aqueles que são perseguidos por se empenharem na tarefa de divulgá-lo e se identifica com eles, independente
da aparência que eles possuem. Então você não teme mais a morte, teme se deixar anestesiar como todos
fazem, o que realmente amedrontará você é permitir extinguir que a chama da justiça de seu interior se apague
e então seu mais intenso e verdadeiro medo é de morrer sem estar fazendo a vontade do seu Criador. Você
enxerga claramente que se um dia existirá um julgamento justo por Deus, então a maneira mais corajosa de
se pensar é que aquele que não vive para tornar este mundo melhor, não merece a vida que tem! Por isso
prefiro que você que ainda está vivo, seja antes um ateu honesto do que só mais um cristão meia-boca, porque
ser Cristão é quebrar paradigmas e preconceitos, e isso é raro, acreditar em Jesus não é novidade, a novidade
é segui-lo de verdade!’ – Padre Dan.

Assim que o caixão foi enterrado e a última pá de areia foi jogada por cima do lugar da
sepultura, todos os celulares que estavam naquele cemitério e de todo Brasil receberam um SMS.
“Padre Dan: Se você estiver lendo esta mensagem é porque minha conta bancária virtual foi excluída e eu devo
estar morto. Agora eu não posso mais fazer nada pela humanidade, porque eu morri, mas você que lê este
texto pode! E quero te dar um conselho, que se aceitá-lo você encontrará paz no seu interior, e verá o mundo
de uma maneira mais próxima da que Cristo enxergava, você viverá pela justiça. Se possuir essa coragem,
então leia semanalmente o texto chamado ‘O Grande Conselho’, encaminhado para o seu e-mail, o seu coração
será direcionado para ser governado pelo reino de Deus. Independente do sistema exterior que você viva,
acredite, isso fará toda diferença para o universo infinito que existe dentro de você e também para o mundo
limitado das aparências e rivalidades que existem do lado de fora”

45

46

47

48

.
49

50

51

52

53

Hipótese da Teoria da Suposição de uma Tese sobre a verdade de tudo que não existe
Tudo são teorias, todas as coisas são perspectivas que fazem sentido quando comparadas com outras
hipóteses que em algum momento nos convenceram por um grande fundamento que nós já não se quer
lembramos mais! Mas ainda é algo que faz parte de nossa personalidade embora já nos esquecemos o
porquê!
Esquecemos porque somos, mas continuamos sendo! Quando o que nos motiva não é o conhecimento ou o
que se sabe, e sim o que você acredita e o que você sonha! Assim não sabemos explicar totalmente quem
somos e ainda queremos definir algo que está fora do nosso alcance! Somos mais afetados pelo que
acreditamos do que pelo que conhecemos.
Temos teorias referentes as explicações da vida, ciclos, fotossíntese, gravidade, tempo, espaço, radiação,
átomos e universo.
Queremos resumir o ciência da necessidade humana do sol, mas se quer entendemos exatamente como a
sua ofensiva radiação e energia consegue nos permitir a vida. E quando brincamos de saber, fazemos a caca
que foi o desastre de 1986 em Chernobil.
Modificamos criações incríveis, que conhecemos pouco. E ainda ousamos patentear nossas modificações!
Pagamos uma fortuna para o vale do Silício que nem inventou o Silício!
Achamos que criamos vacinas e remédios quando apenas produzimos o estímulo para o próprio organismo
humano se curar ou tornar-se imune!
Achamos que conhecemos doenças até ver uma mulher grávida com câncer ser curada quando pega malária!
Até que ponto as doenças são benéficas ou prejudiciais? É arrogância dizer que sabemos esta resposta! Os
males só são piores ou melhores pela associação que fazemos ao que vemos.
Se o mundo que achamos conhecer é temporário e tudo o que existe é ilusão, então a verdade torna-se
evidente pela crença de que só o amor é algo real. Só faz sentido acreditar que é pelo amor que se chega a
verdade e não pela verdade que se chega ao amor! Só é ele que constrói, o conhecimento apenas te tornará
vaidosamente estúpido!
Estar sempre certo é o pior erro que se pode cometer! A verdade não está naquilo que está absolutamente
certo, mas naquele fundamento flexível que te faz praticar a justiça e sentir que no mínimo você deve fazer o
seu máximo para que esse mundo não piore!
Não sabemos quem somos, e sabemos muito menos quem é Deus! Religiões se dividem por tentar defini-lo.
Mas por essa lógica, se o amor é real e se Deus existe, então Ele é amor!
Nossa mente nunca fica intacta, e nossa memória mais consciente é a recente.
Quando a sua verdade for confrontada, você se sentirá ofendido e não saberá nem o porquê!
Só haverá duas escolhas: ser orgulhoso ou ser humilde! Qual você acha que te fará amadurecer? Sinta-se
ofendido, não reaja violentamente ao seu professor! Isso é extremamente necessário para seu verdadeiro
crescimento!
Condenamos, acusamos e ofendemos demasiadamente, que tal começarmos a usar o nosso precioso tempo
e nossa criatividade em algo para melhorar aquilo que estamos destruindo sem perceber, apenas por nos
calar diante de injustiças? Que tal pararmos de julgar, darmos a cara a tapa, e corajosamente usarmos a
nossa criatividade para apontar para uma solução?
Acesse: www.portalpordiadema.com.br
Veja a semente que Diadema/SP quer plantar!
Se você gostou deste texto, tire cópia, fale para as pessoas, divulgue, expanda-o!
Vamos plantar uma semente de justiça no seu Bairro, sua Cidade e no Brasil!
O pior da vida não são as dificuldades que surgem, mas a sensação de estar sozinho perante elas

Autor: NeoqJav
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Uma doentia Brincadeira que nunca conseguiu matar de mentirinha
Um pai tinha 6 filhos, chamados Microsoft, Somália, Disney, Zimbabue, Movil e Chade.
Certa vez ele precisou viajar. Então Ele chamou os três filhos mais velhos: Microsoft, Disney e Movil e pediu
que tomassem conta de todo o resto, porque eram mais inteligentes e precisaria que eles cuidassem de tudo
por um tempo indefinido até que ele voltasse.
Assim que o pai saiu eles ficaram muito felizes, porque agora poderiam brincar e fazer o que quisessem sem
ninguém pra mandar neles! Então eles chamaram todos para a sala e proporam 3 brincadeiras para se
divertirem enquanto o pai não chegava. Proporam então um concurso de Desenho, os 3 primeiros colocados
receberiam um prêmio, ficariam com toda a comida e doces da casa. Todos então fizeram lindos desenhos, e
na votação Zimbadue tinha feito o melhor deles! Porém Disney ficou com inveja, e falou que a competição
não tinha sido justa. Pois todos tinham usado o lápis de colorir dele, então o jogo seria refeito e só poderia
usar o lápis quem Disney deixasse. Disney então emprestou seus lápis coloridos para Microsoft e Movil, e
deixou apenas lápis preto com ponta grossa para os demais irmãos. Assim, Microsot, Movil e Disney
ganharam a brincadeira nos 3 primeiros lugares. Zimbadue, Somália e Chade tiveram que dar toda sua
mesada e a comida que tinham para os irmãos ganhadores, vitoriosos, superiores, TOPs e muito melhores
do que eles.
Então Movil propôs uma outra brincadeira, brincar de quem fizesse o telefone de maior alcance com copo de
papel e linha. Os três últimos colocados teriam que dar todas as suas roupas para os outros 3 jogadores.
Como só Movil tinha linha de costura, ele deu os maiores pedaços para Microsoft e Disney. Então novamente
Zimbadue, Somália e Chade foram os perdedores e tiveram que dar todas as suas roupas para os irmãos
ganhadores, vitoriosos, superiores, TOPs e muito melhores do que eles.
Então agora a brincadeira seria de esconde-esconde Disney procuraria por todos e os 3 primeiros a serem
encontrados teriam que ficar no porão, enquanto o restante da casa pertenceria aos primeiros colocados.
Então Microsoft que tinha recebido as chaves da casa ficou com a chave do quarto do pai e deu a chave do
outro quarto para Movil para que Disney não pudesse entrar e assim não os encontrariam. Algum tempo
depois, Disney havia encontrado Zimbadue, Chade e Somália e gritou que a brincadeira tinha acabado. Então
Microsoft, Disney e Movil trancaram seus irmãos no porão. Então eles continuaram a brincadeira entre os
três, comendo tudo o que podiam, usando todo tipo de roupa para se fantasiarem com a superior
criatividade que tinham e com todo o espaço do restante da casa para eles brincarem entre si. Mas agora
não teria ninguém inferior ou perdedor. Seria a brincadeira dos mais poderosos, dos melhores dos melhores,
só os vencedores poderiam desfrutar daquele momento! Horas e horas se passaram e Zimbadue, Chade e
Somália choravam. Somalia tentava os confortar dizendo: Estamos nessa escuridão a tanto tempo, com
Fome, frio e sede! Será que nossos irmãos se esqueceram que tudo isso era uma brincadeira? Puts grila!
Agora só temos que ser firmes e esperar o nosso pai chegar! Ontem Eu vi nosso pai conversando com o
vizinho Messias, e descobri que ele instalou várias câmeras na casa, tudo o que fizemos hoje está gravado e
tudo o que fizemos egoistamente escondido será publicamente divulgado e então julgado por aquele que
nos criou!
Moral da história: Quem não sabe se colocar no lugar do outro a todos os momentos pode um dia ser um adulto, mas
sempre será infantil! Porque o pior da vida não são as dificuldades que passamos, mas a sensação de estar sozinho
perante elas! Que tal olhar pra dentro de si mesmo? Será que o monstro que você está atacando não é o mesmo que
você está alimentando? Sem humildade você nunca terá maturidade! Ser orgulhoso e se sentir superior é fazer parte de
uma brincadeira infantil que os adultos hoje gastam seu tempo, mesmo sabendo que sua morte pode chegar amanhã!
O silêncio tem que deixar de ser a única opção quando você enxergar ao seu redor o mundo favorecer quem já é
favorecido! Que tal você só começar a criticar e condenar apenas o que você for capaz de pensar em uma solução? A
questão não é estar certo! Não é pela verdade que você chega ao amor, é pelo amor que se chega na verdade! Estar
sempre certo é o pior erro que você pode estar cometendo!
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O mundo está ruim!!! Mas alguém já tentou entender o porquê?
“A causa das confusões no mundo é apenas uma: que, não distinguindo o necessário do desnecessário, os
homens deixam de lado o necessário e, em vez disso, ocupam-se com o desnecessário, com ele complicamse infinitamente em um imenso labirinto"
O texto acima foi escrito por J.A. Comenius a mais de 300 anos. Se ele estiver certo, então a raiz de todos os
conflitos que vemos é porque o ser humano perdeu o senso do que é útil e vive uma vida dando prioridade
em inutilidades que não agregam valor a si mesmo e as pessoas ao seu redor.
Isso faz muito sentido para nós, faz para você também?
Se tudo isso realmente fizer sentido para você, pedimos 2 minutos do seu tempo, tem novidade no ar...
Vamos começar um raciocínio juntos, em algo inteligente que poderia melhorar as coisas de verdade?
Será que o tempo gasto em distrações sem proveito não alimentam no interior do ser humano esse erro de
não saber priorizar aquilo que teria valor para ele e para as pessoas ao seu redor?
Tudo que o homem faz tem um motivo, será que estamos dando os motivos certos aos jovens de hoje?
Vamos pensar por exemplo no Facebook. A rede social mais popularmente acessada nos dias atuais.
É possível encontrar familiares e amigos antigos, é incrível!
É possível conversar com quem está online e ainda saber quem está próximo de você!
Mas talvez as pessoas não tenham maturidade para utilizar este recurso de uma forma que pudesse trazer
progresso a todos. Nós percebemos isso quando uma publicação qualquer, sem proveito para o leitor tem
inúmeras curtições apenas pela fama do publicador. Nós percebemos isso quando uma pessoa está mais
interessada em mostrar que está feliz e publicar que está satisfeita com um dia de diversão do que
aproveitar realmente aquele momento.
Você consegue pensar em uma forma que as publicações de maior proveito pudessem ser priorizadas em
uma rede social? Uma rede social em que a importância dada seria para o conteúdo da publicação e não para
a fama de quem a publicou? Uma rede social que tivesse um intuito de dar a importância devida as
publicações e as suas causas? Uma rede social que incentivasse a solidariedade e conscientização?
Bem... para as pessoas começarem a dar prioridade ao que está sendo publicado, deveria ter um limite de
curtições.
Boa! Que mais?
Poderia ser estipulado um limite para o número de publicações diárias do usuário, assim as pessoas teriam
que refletir bem antes de postar alguma coisa que todos pudessem ver!
Boa! Que mais?
Cada publicação Poderia ter uma categoria específica como saúde, educação, lazer, segurança, abaixoassinado, ações coletivas voluntárias, roubos, pessoas desaparecidas. Assim a publicação teria foco!
Boa! Que mais?
A rede social poderia ser anônima, assim não valorizaríamos a aparência, não alimentaríamos qualquer tipo
de sentimento de mérito nas publicações. Ela teria que ter o objetivo de ajuda mútua e conteúdo útil!
Boa! Que mais?
Poderia ter consequências construtivas para aqueles que utilizarem indevidamente o portal. Por exemplo se
uma publicação com muitos palavrões ou que não tiver proveito para a comunidade ou para a cidade ganhar
repercussão, o seu publicador e seus validadores poderiam ficar uma semana sem participação.
Boa! Que mais?
As publicações com o maior número de curtições poderiam aparecer no topo da página, assim teríamos a
necessidade das pessoas exibidas de forma prioritária.
Boa! Que mais?
As curtições poderiam expirar em um determinado tempo , assim o usuário deveria renovar as suas
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validações para as causas ou publicações que ainda não tenham sido solucionadas!
Boa! Que mais?
A rede social poderia ser focada em uma área específica como por exemplo uma cidade.
Boa! Que mais?
Todo município pela legislação deve ter o portal da transparência no site da cidade, onde a população pode
ver o valor gasto pela secretaria da saúde, educação, lazer. Esses valores mensais poderiam ser mostrados no
topo de cada categoria.
Boa! Que mais?
Na categoria Segurança poderia ser inserido um mapa de riscos da cidade, onde o usuário poderia fazer um
ponto de uma cor específica, por exemplo: Amarelo para acidentes, Marrom para roubos, Vermelho para
homicídios, Preto para má iluminação. Incentivando assim um policiamento eficaz em áreas específicas e
incitando prevenções e cuidado maior em cruzamentos ou ruas esburacadas.
Boa! Que mais?
Na página inicial seria interessante visualizar a quantidade de usuários online e a quantidade de visitantes,
tendo assim uma estimativa da visibilidade do conteúdo da página pela cidade, aumentando a chance de
recuperar veículos roubados, uma boa parte conhecer abaixo-assinados úteis, encontrar pessoas
desaparecidas, divulgação de ações coletivas voluntárias, procurados pela polícia. Isso poderia diminuir
significativamente a criminalidade e a corrupção.
Boa! Que mais?
Caso o site ganhe repercussão Poderia ser utilizado uma categoria para os candidatos do município, desde
que eles concordem com alguns requisitos. Um deles poderia ser o apoio na petição pública para que seja
obrigatório para vereadores, prefeitos, parlamentares e afins. Ao menos uma vez por mês a prestação de
serviço voluntário em escolas e hospitais.
Ótimo! Que mais?
Imagine se um site com essas ideologias for bem divulgado? Um estuprador com medo de cometer um crime
na cidade porque sabe que no dia seguinte terá um retrato falado seu com milhares de pessoas visualizando.
Um corrupto desconfortado de continuar recebendo propinas ou ser favorecido injustamente sabendo que
existe um portal onde a transparência de informações é divulgada para uma cidade inteira! Um ladrão
apavorado por ter feito o furto de veículo com o caso publicado em um portal que a cidade inteira acessa
diariamente. Com publicações anônimas não há incentivo de reconhecimento ou mérito pessoal, não há
incentivo de falsidade ou omissões para favorecer muito mais um indivíduo do que o grupo que compõe a
maior parte da população.
Isso pode dar certo! É algo diferente e temos que divulgar de uma forma diferente que quebre padrões!
Aqui em Diadema o pedágio é aproximadamente R$ 2,00, podemos pagar o pedágio do carro de trás e dar
um cartão de divulgação! 2016 é ano de votação, podemos fazer diferente pintando muros divulgando o site
ao invés de apoiar algum candidato pintando o exterior da nossa casa! Diadema tem muita gente com ideias!
Mas, você tem tempo para ouvir??? Não é melhor você acessar o site e participar de tudo isso!
É um site sem fins lucrativos, pertence a todos e só terá êxito se for utilizado por todos!!!
Faça seu cadastro e se tiver mais ideias, você poderá ir em críticas e sugestões dentro do site!!!!
Este portal precisa de você, sua motivação, validações, criatividade, entusiasmo e dos seus maiores sonhos!
Este site é financiado pela sua esperança e solidariedade!
Acesse:

www.portalpordiadema.com.br

Vamos mudar o mundo começando por nós mesmos, tudo vai começar no ambiente que vivemos!
“Torne-se a própria mudança que você deseja ver no mundo! ” Mahatma Gandhi
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Desabafo Cristão!!!
Enquanto muitos perguntam se a bíblia está completa ou falta partes, os sábios reconhecem que a bíblia tem
muito mais informações do que precisava, o problema é que perguntamos muito e praticamos pouco!
Questionamos o universo e não andamos 1 cm! Por isso muitos ditos ‘cristãos’ preferem a covardia de
questionar um conselho sábio ao invés de tentar compreendê-lo com sinceridade e usá-lo para ajudar seu
semelhante! Preferem questionar se é proibido comer carne de porco do que usar esse tempo para dar de
comer a quem tem fome. Preferem questionar se é proibido ingerir bebidas alcoólicas do que dar de beber a
quem tem sede. Preferem condenar os criminosos do que visitá-los nas prisões e aconselhá-los! Preferem
discutir as vestimentas de uma doutrina, do que dar roupas e cobertores para quem tem frio. Preferem
condenar as casas com estátuas de idolatria, do que ir até as famílias que moram de baixo das pontes para
falar para elas sobre o reino de Deus! Preferem usar seu tempo para incentivar a arrogância e orgulho pelo
padrão do mundo do que alimentar a humildade e a simplicidade que Jesus exemplificou! Preferem esconder
uma covardia fingida a mostrar uma coragem cristã! Preferem usar sua vida para condenar ao invés de acolher
e se colocar no lugar dos outros! Preferem mostrar ser algo que não são do que tornarem-se quem dizem que
realmente são. Preferem valorizar o desnecessário, do que fazer crescer a utilidade. Preferem seguir um
padrão cego e egoísta do que envergonhá-lo com a solidariedade. Preferem viver pelos motivos impostos pelo
ambiente do que explorar em si mesmo propósitos maiores que se harmonizem com a vontade de Deus!
Preferem os modelos limitados de uma religião do que aperfeiçoar-se pelo exemplo de Cristo! Só evolui de
verdade quem escolhe crescer com humildade e originalidade, tudo que fugir disso é um labirinto de enganos!
Jesus andava com os pecadores e só condenava com frequência uma coisa: ‘A hipocrisia’!!!!!
Até quando Deus vai deixar que amamos ao próximo como a nós mesmos da boca para fora? Até quando fazer
aos outros o que você quer que eles te façam vai ser fingimento? Até quando vamos condenar, criticar,
ofender, falar mal e ainda irmos para nossos cultos a noite tendo a ignorante certeza de nossa salvação?
Orgulho já se impregnou tão fundo nas culturas religiosas que a utilização da palavra heresia já é uma heresia.
Basta ridicularizar o óbvio e complicar o que é simples e então verá o desnecessário acima da utilidade,
observamos as pessoas usando as mesmas desculpas previsíveis para não dar o seu melhor por causas maiores
do que elas mesmas. Se não escolhermos grandes propósitos durante a lucidez, aceitaremos propósitos
frustrantes enquanto inconscientes.
Não há atrasos para fazer a vontade de Deus!
A originalidade não pode ser memorizada.
Se decidirmos aceitar Jesus, temos que destruir a hipocrisia onde ela estiver! Inclusive dentro de nós!!! Aí
nossas palavras vão ter proveito, nossas atitudes, o que falamos ou o que publicamos na internet podem
edificar alguém que queira realmente seguir Jesus, sem fingimento, sem opressão e sem medo! Agora que
todos conhecem sobre Cristo que as boas novas vão ser pregadas de verdade, porque a novidade não é mais
acreditar em Jesus, a novidade agora é segui-lo em plenitude, humildade em sem qualquer hipocrisia! De que
adianta acharmos que sentimos a presença de Deus se ignoramos a presença de pessoas em necessidade?
Jesus é salvador de quem a ele é seguidor.
Assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a Fé sem obras está morta...
“A salvação da sua família é mais importante para mim do que minha própria salvação, e eu só consigo pensar
dessa forma porque decidi parar de fingir que sou crente para ser verdadeiramente um cristão! ”
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PortalPorDiadema
Você pensa como nós? Leia... se tiver Coragem!
Somos uma voz iluminada no meio do silêncio da escuridão!
Se você critica os favorecidos, mas se cala quando o sistema te favorece... você não pensa como nós!
Se você critica a porcaria que aparece na televisão, mas se cala quando é a sua porcaria que está
passando, então você não pensa como nós!
Se você ganha mais de R$ 3.600,00 e não ajuda ninguém no seu serviço, e também não fica indignado
de saber que uma atendente telefônica do SAMU que trabalha 12 horas por dia para salvar vidas
ganha 3 vezes menos que você, então você não pensa como nós!
O salário médio de um trabalhador brasileiro é estimado em R$ 2.100,00 . Se você ganha mais do que
isso e utiliza todo o seu dinheiro apenas em benefício próprio então você não pensa como nós!
Se você acha justo um jogador de futebol ganhar milhões, se você incentiva isso dando risadas e se
divertindo como todos fazem apenas porque o sistema impõe este padrão, então você não pensa
como nós!
Se você sai para seu rolê, vendo pessoas passando necessidade, frio, fome e isso não te faz se sentir
um lixo, se você prefere cegar seus olhos para a necessidade de outras pessoas e procura inúmeros
motivos para que a realidade humana que você sabe que existe não te impeça de buscar seus prazeres
temporários, você não pensa como nós!
Se você vê os vídeos de entrevistas ou discursos de pensadores contemporâneos como Eduardo
Marinho, Patch Adams, Thiago Rodrigo, Eduardo Galeano , Cury e Mário Sérgio Cortella e não se
identifica com nada do que eles dizem, você não pensa como nós!
Se você se contenta em buscar apenas aquilo que a traça e a ferrugem consomem então você não
pensa como nós!!!
Porém...
Se você percebeu que o ser humano não é capaz de ser feliz sozinho, está começando a abrir seus
olhos!
Se você acredita que o conhecimento pode te incentivar ao orgulho e apenas a humildade te incentiva
ao caminho da verdade, então você está despertando!
Se você é capaz de dar ‘bom dia’ para um desconhecido estando ao mesmo tempo preparado para
uma resposta arrogante mas tendo a esperança de que ele retribua um sorriso, então você acordou!
E agora?
Se Você voltou a ter um coração de uma criança sonhadora, mas com a maturidade de um adulto
está preparado para começar o seu verdadeiro caminho, de volta a felicidade!
Se você se acha superior a outro ser humano, páraaaa! Já se perdeu no caminho de novo!
Não existe verdade absoluta, não perca mais tempo com o que é inútil! Um simples acaso é capaz de
acabar com a sua vida, você não é nada mais do que um simples milagre que não entendeu sua
obrigação em mostrar gratidão! O que sua vida está incentivando? Como o mundo seria se todos
fossem como você? Você sabe se colocar de verdade no lugar dos outros? Não, não sabe! Se você
passasse na pele o que os desamparados passam, teria vergonha de tal arrogância! Dor não pode ser
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totalmente definida, mas só tem realmente significado por quem a sente! Se você soubesse o
verdadeiro efeito que suas palavras de raiva, furor e ódio causam, talvez decidiria cortar a própria
língua! Por isso você prefere a ignorância, o conforto e a estupidez!
Se você começou a entender isso, olhe novamente ao seu redor... veja o grupo de adultos infantis
que você faz parte! Pessoas desprovidas de amor que dizem amar ao próximo com a si mesmo,
apenas da boca para fora, como uma criança que joga o cobertor em cima da cama para falar para a
mãe que arrumou o quarto e ganhar seu doce! Você tem medo de sentir revolta, porque não sabe
que você tem coragem o bastante capaz de transformar a indignação em atos de bondade! Você tem
pavor de aceitar a repulsa da pressão deste sistema e perder o conforto do privilégio de não estar na
pior! Você não se conhece, não sabe o poder de revolução que existe dentro de você, por isso você
prefere apoiar ofensas que matam sonhos do que pensar nas críticas construtivas que são capazes de
melhorar alguma coisa! Crianças recém-nascidas expostas a alguns tipos de bactérias tem menor
chance de ter asma na fase adulta. Seres humanos tem em sua natureza a capacidade de absorver
coisas ruins e transformá-las em algo construtivo. Outras crianças ‘bem cuidadas’ por pais, jovens que
cresceram sem aprender a lidar com a dor, não terão maturidade para compreender o que é o mal.
Ele é necessário na origem, o pequeno mal é um grande bem! Já o berço de ouro pode ser um
empurrão para incentivar crianças a brincarem de poder! Crianças em fase adulta abusando o
privilégio de governar! A casualidade lhe dando privilégios que não estão sendo absorvidos como
responsabilidades, não existe acidente que as exija enquanto a indiferença for o alimento da injustiça.
Rege as leis com um lápis e papel num ar-condicionado, agora imagine a jurisdição tendo o coração
de quem sofre, se permita idealizar as regras sendo criadas pelo fundamento dos ouvidos que
escutam calúnias jamais descobertas, explore sua imaginação ao ponto de ver violências impunes
sendo constantemente cogitadas em uma legislação. Se deixe sentir que o objetivo de confecção de
leis não seja mais o salário, para tal a justiça é impagável! Aceite a ideia de uma Pessoa que nunca se
deixou adormecer pela insensibilidade de todos, pelo contrário, procurou, explorou e viu o que todos
fecharam os olhos com medo de ver, ouviu o que todos taparam seus ouvidos por temerem ouvir,
sofreu aquilo que todos preferiram pegar seus anestésicos! Este ser corajoso, autêntico e discreto, só
esperando... aguardando o momento certo para mostrar para nós o que é a antiga utopia que ainda
definimos imaturamente como justiça! Você está preparado para que sua infantilidade seja mostrada
a todos? Deveria estar...
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