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Introdução
Este testemunho será dividido em algumas partes
Introdução, o que é o Espiritismo
Minha infância e convivência no espiritismo.
A atitude que fez toda diferença, a oração sincera.
A manifestação sobrenatural de Deus
Introdução ao Espiritismo
Em primeiro lugar venho esclarecer que ser espírita nem sempre é ser macumbeiro, existem vários tipos de crenças no
espiritismo.
A Principal delas e de mais famosa é a doutrina de Allam Kardec
Esta é uma doutrina que se diz ser o “Consolador” prometido por Jesus o Espírito da Verdade que veio ao mundo em
meados de 1857
Ser espírita é ter uma crença através da comunicação com os espíritos baseado no que eles ensinam.
Assim pensam os Espíritas:
-Quem melhor para falar das coisas de Deus do que aqueles que estão do outro lado?
Independente da interpretação do leitor, se a origem dessas manifestações é de origem boa ou ruim, ou seja se são
mesmo pessoas mortas que se comunicam ou demônios fingindo, o fato é real, as comunicações existem independente da
procedência.
Allan Kerdec foi o instrumento usado pelos Espíritos para fundar o “Espiritismo” Allan Kardec era pedagogo, autor e
tradutor de diversas obras dedicadas ao ensino. Homem culto, podia facilmente exprimir-se em francês, sua língua mãe e também
em alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Era bacharel em letras e em ciências. Como educador, lecionou Química,
Matemática, Astronomia, Física, Fisiologia, Retórica, Anatomia Comparada e Francês.
Os espíritas fundaram uma nova interpretação bíblica que segundo eles foram os espíritos superiores que do mais alto
nível de evolução, que se julgam o consolador prometido por Jesus (O Espírito da Verdade)
Posteriormente o Espiritismo cresceu grandemente principalmente através de Chico Xavier que hoje dizem ser
reencarnação do próprio Allan Kardec
Nasci e cresci em um Lar espírita cercado de pessoas com mediunidade (poder de comunicação com os espíritos)
Existem diversos tipos de mediunidade: Poder de escutar os espíritos, poder de ver , poder para ver e escutar, escrever
através deles “psicografia” e diversos outros e com níveis de desenvolvimento diferentes
Este poder de comunicação se chama “mediunidade”
Durante as sessões que participei tanto em minha casa como nos centros espiritas especializados, freuentavam todos tipos
e alguns muito raros como os que enxertavam enfermidades em pessoas que nem sabiam o que tinham alguma doença, eram
capazes de ver por dentro da carne da pessoa era incrível!
Nas seções que fazíamos tive a primeira prova real muito clara de toda minha vida que existe algo além da matéria, pois
eram muitos os sinais de que ali se manifestavam que eram sobrenaturais.
Os Espíritos falavam naturalmente com todos que participavam das seções através do médium que ali estava incorporado
pela entidade
E eram capazes de responder perguntas sobre humanas, como qual o RG ou CPF de alguém ali presente ou fora da
sessão, ainda diziam a cor das roupas intimas o que tínhamos comigo no almoço, ou qualquer outra pergunta que fazíamos, que só
alguém fora do corpo poder-se saber.
Geralmente as pessoas incorporadas ficavam de olhos fechados e enxergavam naturalmente por que não precisava dos
olhos do corpo de carne, mesmo com olhos vendados liam qualquer coisa até de costas eram capazes de ler.
Quando era necessário ir a uma viagem em missão os espíritos falavam para nós o endereço o nome o horário e até os
nomes das pessoas que estavam na casa e as roupas que estavam usando.
O mais interessante de tudo isso era que a qualquer hora ou momento era possível colocamos em prova, para se ter
certeza que algo sobre natural e sobre humano ali se manifestava.
Em outros centros onde se reuniam os maiores médiuns era fácil ver fenômenos como de materialização de objetos (
objetos que surgiam do nada sem existir ) e até mesmo algumas raras vezes eles próprios se materializavam em forma humana
para falar com as pessoas.
Conclusão:
Fica provado que algo não humano se manifesta, independente da procedência os fenômenos são reais.
Agora vamos analisar importantes fatos antes de dizer de onde é esta procedência (Divina ou Diabólica)
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Minha infância e convivência no espiritismo.
Após a introdução sobre o que é o Espiritismo de Kardec agora vou contar como era meu convívio meu dia a dia e o que me
levou a questionar e procurar respostas...
Tudo começou quando comecei a ter novos parâmetros de comparação, ver como cada um se comporta em diferentes
religiões...
Comecei a observar como meus irmãos de igreja espiritas eram pessoas mundanas...
Meus colegas espiritas falavam em drogas, prostituição, sexo promiscuo, bebidas, baladas e muita zoeira...
Então comecei a andar mais com os evangélicos do que com os espiritas...
E começava a me questionar... por que esses espiritas sendo da igreja verdadeira são mais mal educados do que os outros?
Eu procurava me manter virgem para um casamento e os espiritas não se importavam com quase nada desses princípios...
A resposta era clara, aqueles meus colegas eram menos evoluídos! Simples!
Mas por que os mais evoluídos saíram do espiritismo e iam para as igrejas evangélicas?
Então em uma sessão espírita me responderam que os evangélicos eram os piores de todos, que inclusive pediam para nascer
em igrejas mais rígidas para assim serem conduzidos como num colégio militar a ter bom comportamento de modo mais
forçado.
Mas aquela resposta não fazia sentido, pois os mesmos espíritos também diziam que os mais evoluídos automaticamente se
tornam espiritas, pois os menos evoluídos são incapazes de compreender o espiritismo e os espiritas se comportavam de modo
pior de todos.
Notava claramente que muitos dos jovens evangélicos buscavam a Deus com todo fervor sem ser obrigados a isso, era nítido
que muitos buscavam a Deus de forma diferente por que eram sim boas pessoas
Sim é claro que tinha alguns mais revoltados que precisavam de puxões de orelhas dos seus país e faziam por estar sendo
obrigados
Mas eu mesmo me sentia em casa no meio dos evangélicos, enquanto ao lado dos espiritas me sentia solitário por eles serem
tão bagunceiros...
Foi então que em outra sessão espírita me revelaram que eu era um espírito redimido que vim de outra lugar muito mais
evoluído do que a terra e que estava aqui por uma missão importantíssimas mas que nem precisaria mais estar reencarnando.
Justificaram assim o fato de eu ser diferente dos outros e me sentir muitas vezes como um peixe fora d’agua.
Disseram ainda, tenha paciência com os seus irmãozinhos em faze de evolução...
Então pensei, não é bom aconselhá-los a sair do espiritismo e se tornarem crentes então? Vai ser mais eficiente!
Então algo surpreendente aconteceu quando comecei a ir nas igrejas evangélicas a pedido desses meus amigos crentes.
Testemunhos de grandes milagres impossíveis estavam sendo contatos
Testemunhos de curas e até de mortos que ressuscitavam!
Mas como se nem Jesus segundo o espiritismo teria ressuscitado a Lazaro?
Então pensei isso só pode ser mentiras ou fofocas ou má compreensão por parte desses crentes vamos verificar tudo...
Foi então que um dos irmãos me deu um conselho muito importante que mudou a minha vida...
Ele disse:
Ore a Deus de todo seu coração, mas tem que ser de joelhos viu! E tem que dizer que você é um pobre miserável pecador e
pedir para Deus te mostrar por misericórdia a verdade.
Achei aquilo ridículo! Pois Emanuel o mentor do Chico Xavier mesmo dizia que Deus não precisa que nos rebaixemos assim.
Pensei aquilo é falta de cultura dos crentes achar que Deus quer que nos humilhemos, Deus não é assim!
A Primeira oração
Mesmo assim orei a Deus de Joelhos e foi essa a minha primeira oração:
Senhor Deus, pobre coitados desses crentes sem cultura!
Não reencarnaram o suficiente! Acreditam em cada bobagem!
Vivem de passado! Acreditam em uma história de um casal primitivo e de um barquinho cheio de bichos!
Mas para não possam me acusar de orgulhoso estou aqui orando
Deus abençoe e de sabedoria a eles para que possam logo compreender a luz do espiritismo!
E se eu estiver errado que é obvio que não estou me mostre, obrigado, assim seja!
Então após essa oração, nada aconteceu...
Fiz a minha parte! Quem podera me acusar agora? Afinal eu orei a Deus! Mas nada mudou
Foi então que mais tarde estando no centro espírita fiquei muito incomodado com meus irmãos de igreja fazendo brincadeiras
de homossexualismo e sexo como se fosse tudo normal.
Falavam de se pegarem entre si como se fosse algo normal, falavam palavrões e coisas pesadas...
Mais tarde então fui em uma excursão onde fomos visitar o Chico Xavier, onde o conheci pessoalmente
E notei o como os espiritas brigavam entre si furando a fila, desrespeitando uns aos outros...
Muitos ali profundamente arrogantes.
Então comecei a ver que algo estava realmente muito errado com os frutos daquela arvore chamada espiritismo!
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E quando fui novamente ao culto naquela igreja de dos crentes mais outro testemunho de milagre impossíveis aos homens que
o espiritismo dizia que nem Jesus fez...
Então novamente orei a Deus pedindo respostas
A Segunda Oração!
Então novamente orei procurei a Deus, mas desta vez um pouco diferente
Disse a Deus, como pode esse povo antiquado de pouca cultura estar se comportando melhor que nós espiritas?
Por que o senhor opera milagres nas igrejas dos crentes e não faz aqui no espiritismo?
Então disse ainda! Mas sei que os evangélicos têm muito a aprender!
Pobres coitados! Não acreditam na Teoria da Evolução e Charles Darwin, ainda acham que a bíblia é livro totalmente confiável,
tudo é bíblia para eles! E nós espiritas temos centenas e milhares de livros superiores a bíblia que explicam tudo e todas as
coisas, mas ao final por que eles são mais convertidos?
Então agradeci a Deus por eu ser espírita!
Disse obrigado Deus por eu conseguir compreender o que esses crentes de pouca cultura e estudo não conseguem alcançar
Mas se eu estiver errado em algo me mostre! Mas sei que você não vai precisar me mostrar nada pois eu estou certo e eles
errados...
Foi então que comecei a estudar mais a bíblia e com a ajuda de alguns evangélicos notei algumas coisas muito estranhas e
comprometedoras
A bíblia dizia A e o espiritismo dizia B e estava claro que ali não era interpretação era crer ou não crer
Por exemplo: sobre a volta de Jesus entre as nuvens do céu, o texto era claro, era o proprio Jesus que estava dizendo que
voltaria como relâmpago de modo literal.
Lembrei dos constantes sonhos que eu estava tendo sobre um julgamento final, das histórias do apocalipse e comecei a
questionar sobre algumas intepretações...
Então mais uma vez indo na igreja dos crentes, certo dia escutei um lindo testemunho que foi de grande ajuda para minha
conversão.
Um irmão que era ex-presidente de um Centro Espírita que havia morrido e ficou 3dias morto assim como Lazaro ficou 3 dias e
voltou entre os mortos para dizer que Deus ressuscita sim os mortos
Contou que teve uma visão vendo os anjos e que tinham asas como descrito na Bíblia, e este Anjo disse a ele que era necessário
que ele fosse batizado para ser salvo e que o Batismo dos espíritas é a Disciplina Disciplina e Disciplina por não possuem a guia
do Pai do Filho e do Espírito Santo
Disse ainda que é bom ter disciplina sim, mas que até a bíblia alertava que os anjos das trevas têm mais disciplina que os anjos da
Luz
o anjo alertou a ele que os anjos das trevas não podiam se acomodar, pois não tinham mais respaldo de Deus em nada por isso
adoram a disciplina como algo fundamental no lugar da guia do Espírito Santo.
Aqui um ponto interessante Chico-Xavier também foi chamado pelo espírito que se apresentava como Emanuel para iniciar sua
missão, através de 3 condições, Emanuel lhe exigiu Disciplina Disciplina e Disciplina!
Então em outro culto ouvi mais um testemunho de outro morto que havia ressuscitado, me irriei com aquilo e fiquei esperandoo ao final do culto para pedir provas
Ele tinha morrido com um tiro em sua cabeça, coloquei as mãos senti a cicatrizes e ele tinha levado o atestado de óbito para
mostrar para quem estivesse duvidando
Foi então que busquei a Deus mais uma vez em oração:

A atitude que fez toda diferença, a oração sincera.
A Terceira oração:
Desta vez orei a Deus de todo meu coração!
Me abri completamente com ele e tentei ser o mais sincero possível
Me coloquei de Joelhos e disse a Deus
Senhor, me coloco em meu lugar de um pobre miserável pecador! Que nada sabe...
Realmente talvez eu seja o errado da história! Vai que eles estão certos mesmo e eu sou o errado?
Me mostre por misericórdia! Pois agora eu não me considero mais o dono da razão
Se eu estiver certo, mostre a eles, mas se eles estão certos, por favor me mostre!
Em nome de Jesus me ensina a verdade, como dizem os crentes, me coloco em meu lugar de mero mortal que nada sabe e peço
sua revelação, me mostre a verdade.
A partir desta oração algo diferente começou a acontecer...
Comecei a sentir uma paz muito grande e um perdão como se Deus tivesse recebido minha oração!
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A manifestação sobrenatural de Deus
Passou-se alguns dias e comecei a sentir uma estranha sensação como se algo muito diferente estivesse para acontecer.
Então fui chamado pela presidenta de um centro Espírita para fazer palestras ali, mas antes queriam me entrevistar e fazer um teste
comigo
Chegando lá começaram e me perguntar tudo da doutrina espírita para ver se estava apito as palestras
Diante de mim estava a presidente do centro e ao lado dela o espírito responsável pela casa, sim eu estava vendo o espírito o
mentor espiritual de lá
Então ela disse: pena que você não pode ver, você não imagina a entidade maravilhosa que está aqui nos acompanhando
Espiritas adoram fazer essas comparações para talvez se sentirem superiores, que eu posso ver e você não pode...
Eu sou mais médium que você etc etc
Foi aí então que outro espírito de uma voz suave, como que escondido por traz de uma cortina começou a falar comigo.
Mas ele era diferente de todos os outros, nunca tinha sentido tanta mansidão como aquela mas não conseguia velo apenas ouvilo.
Ele já sabia o meu nome, me conhecia de algum lugar e disse:
- Otavio o que você realmente pensa sobre o espiritismo e o que você realmente pensa sobre Deus?
Então respondi pra aquela ser dizendo:
-Então... Deus é um ser maravilhoso, ele que criou todas as coisas é perfeito, e o espiritismo é o consolador dentre todas as
igrejas é a única verdadeira que fala a verdade e ensina sobre todas as coisas com milhares de livros...
Então a voz me perguntou mais uma vez insistindo:
-Otavio... diga a verdade! O que você realmente pensa sobre Deus e o Espiritismo?
-Bom ...Deus é tudo de bom e dono de todas as coisas é um Deus completo... e o espiritismo é a religião que explica tudo, que
é a única que realmente apoia a ciência como a teoria da evolução e Charles Darwin é a religião que não me faz passar
vergonha na escola pois a maioria dos professores estudados são espiritas e é a única religião tem respaldo da ciência
Então em um tom mais forte e com muita autoridade a voz me perguntou pela 3º vez:
-Otavio me responda mais uma vez, mas desta vem fale a verdade! Seja realmente sincero! Não minta para você mesmo nem
para mim, diga o que você realmente sente! Não tenha medo de ser sincero e admitir o que realmente sente!
-Confesso que por causa daquela insistência toda eu fiquei irritado, quem ele era para dizer que estava eu mentindo para mim
mesmo? Mas quer saber pensei comigo mesmo! Vou chutar o balde! Vou falar mesmo tudo que está guardado aqui dentro!
Então eu respondo nervoso e revoltado!
Quer saber de uma coisa! Esse tal de Deus ai, realmente não parece ser perfeito não!
E e não existe uma paz e felicidade verdadeiras no universo da forma que esse Deus faz as coisas
-Falam que ele é a água que se bebe e não se tem mais sede, mas eu continuo com sede!
-Não sinto que ele seja perfeito não!
-Procuro servir a Deus com fidelidade, mas sei que não vou ser completamente feliz, pois me sinto só como se o universo
fosse cheio de mistérios sem respostas
-Sinto Deus como uma coisa misteriosa onde não sei mais se ele é perfeito mesmo muito menos bondoso de verdade
E disse com raiva:
Pra falar a verdade Deus parece ser um incompetente com tanta coisa errada acontecendo por ai e ele não desce do céu para
resolver essas coisas, sinto como se esse Deus não fosse o verdadeiro Deus, pois se dizem que Deus é perfeito e nos completa,
por que eu não me sinto completo? Por que ainda sinto sede?
Foi então que algo surpreendente aconteceu!
Foi como se ele estivesse saindo de pôr trás daquela cortina para mostrar quem realmente era
Então comecei a sentir um incrível poder como nunca havia sentido!
Então ele começou a falar em tom suave, mas não usava o som, falava comigo não com a voz, mas como se fosse ligado a mim e
não usava palavras era como se todos os meus sentidos o sentissem e ouvisse o que ele dizia.
Então ao contrário de tudo que eu tinha sentido no espiritismo ele começou a falar com meu coração eu o sentia dentro de mim!
Então ele disse:
-Agora que foi sincero, pela primeira vez você foi sincero, eu vou lhe mostrar o que é Deus e quem é Deus!
-Eu sou Deus verdadeiro! O Deus da bíblia
-Eu sou o Deus criador de todas as coisas!
-Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jaco!
-Eu sou Deus de Moises!
Naquele momento, mesmo sentindo todo aquele poder e ele tendo acesso direito ao meu coração, eu não acreditei!
Na verdade achei engraçado!
Achei uma grande ousadia daquele espírito vir dizer que era Deus!
Pensei comigo que absurdo! que falta de respeito!
Como pode?
Segundo o espiritismo Deus nunca falava diretamente com o ser humano sem intermediários!
Ninguem tem acesso direito a Deus!
A não ser que já tivesse reencarnado muitas vezes e alcançado um alto grau de evolução
Mas aquele espírito estava lendo meus pensamentos e meus sentimentos e disse:
-Fazei prova de mim e lhe mostrarei que sou Deus criador de todas as coisas!
-Sou o Deus 100% perfeito e imutável e eterno!
Parei para observar o que estava sentindo, pois aquele espírito realmente era diferente de tudo que já tinha sentido antes!
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Comecei a sentir um ser realmente imutável!
Era como se uma imagem estivesse sendo projetada em minha mente de uma linha reta em direção ao infinito onde nunca jamais
mudava de direção ou formato ou ângulo. que sempre foi o mesmo e sempre será, pois era imutável
Então resolvi colocar -ló a prova!
O Espiritismo nos ensina que somente Deus poderia responder as perguntas sobre os mistérios do universo e da natureza, explicar
o infinito ou como algo pode não ter começo, não ter fim etc etc
Então disse a ele:
-O Planeta Terra é incrivelmente grande!
-E o planeta Jupter é mil vezes maior que a terra!
-Mas o Sol é mil vezes maior que a soma de todos os planetas de nosso sistema incluindo júpiter!
-O Sol é enorme! mas temos estrelas mil vezes maior ainda que o nosso Sol como Sírios, e uma que é 1 bilhão de vezes maior
-ainda que o nosso sol isto é o que eu conheço de maior!
-E falando das coisas pequenas...
-Nós temos as células que são incrivelmente pequenas, mas temos vírus que são tão menores ainda que o comprimento da anda
-da luz é tão maior do que eles que nem podemos os ver, por isso usamos microscópios eletrônicos, pois são menores ainda do
-que a própria luz
-E as moléculas são muito menores que um vírus
-E os átomos então são infinitamente menores ainda!
-E atualmente descobriram o quarks que são 1 bilhões de vezes menores ainda do que os próprios átomos!
-Então disse a ele!
-Vamos lá o bonzão! Que se diz ser Deus!
-Qual o tamanho de Deus? Agora quero ver você responder essa!
Então ele disse:
-Eu sou o senhor da medida!
-Eu criei o termo termo, eu criei o grande e o pequeno
-Eu não estou sujeito à medida
-Pois posso ser tão grande que estou em todo o em todo lugar, como posso ser tão pequeno que estou dentro do seu coração!
Neste momento lembrei me dessa passagem bíblica
Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó
da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Isaías 40:12
Então comecei a sentir a vibração daquele espírito e senti algo maior do que a maior das estrelas e ao mesmo tempo menor do que
o menor dos quarks
Então senti que aquele ser não estava sujeito as leis da física ou medida e estava me fazendo sentir isso, mas mesmo assim
continuei duvidando...
Pensei comigo mesmo:
-Uauuu! Que resposta!
-Um a Zero para ele!
-Mas pera aí que vou te pego ele!
Então fiz uma nova pergunta para ele:
-A luz do sol leva + de 4 minutos para chegar a terra, de tão longe que ele está!
Isso por que a luz tem a velocidade de 300 mil km por segundo!
-Um ano luz é a distância que a luz percorre em linha reta por um ano!
-Imagine um carro viajando na velocidade da luz em linha reta, a distância incrível que ele alcançaria em um ano?
-E se essa estrela que conhecemos como maior dentre todas, está a 12 bilhões de anos luz daqui, então o universo tem pelo
menos 12 bilhões de anos, ou melhor os cientistas já dizem que o universo tem pelo menos 14,5 bilhões de anos!
-Então vamos lá me responda!?
-Qual a idade de Deus?
-Qual a velocidade de Deus?
Então ele me respondeu:
-Pois eu sou antes do antes e depois do depois!
-Eu sou o senhor do tempo, pois eu quem criou o tempo!
-E eu não estou sujeito ao tempo o tempo, é o tempo que está sujeito a mim.
-E para você saber que eu sou o Deus verdadeiro o senhor do tempo eu vou mudar o seu tempo agora
-Olhe para seu relógio
Então olhei para meu relógio de pulso e o ponteiro começou a andar mais devagar quase parando olhei em volta e tudo estava
como em câmera lenta, estava tudo devagar e o meu tempo era diferente.
Naquele momento pude ver que realmente ele era Deus pois somente Deus teria tal autoridade e poder para fazer isso.
Então ele disse:
-Sabe aquela estrela a que você disse ser a mais distante?
Então começou a aparecer diante de meus olhos como se fosse projetada diante de mim uma imagem dela e ele disse
-Já estou lá!
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Era como se ele fosse mais rápido do que o termo velocidade, onde antes mesmo de pronunciar a palavra “já” ele já estava lá foi
totalmente instantâneo! Era como se ele estivesse me mostrando que o que levaríamos 12 bilhões de anos para alcançar ele fez de
modo que não demorou nem um bilionésimo de segundo
E senti uma compreensão não com palavras do que era infinito em todos os sentidos, tamanho, distância e tempo, como se meu
celebro pudesse calcular acima de tudo isso, mas não era meu celebro, estava sentindo tudo isso em e meu coração.
Então eu vi em minha mente como se ele estivesse pegando o termo infinito e cologando dentro da sua palma da mão e me
mostrando estou acima do termo infinito!
O Diálogo onde Deus mostrou ser Deus pelo seu caráter
Então eu comecei a acreditar que aquele espírito realmente era o Deus verdadeiro ali se manifestando diante de mim...
Pedi para ele me dar o dom de ser como os antigos profetas
-E ele me disse:
-Não é isso que você está me pedindo...
-Mas não foi o que eu acabei de dizer?
-No seu raciocínio sim, mas no seu sentimento não...
-Queira ser um grande corretor de corrida, então nada mais será do que um homem vaidoso!
-Queira levantar cedo e treinar correndo todos os dias ai sim você será um grande corretor de corrida.
-Para ser um profeta você não pode me pedir para ter a capacidade de fazer prodígios, você tem que me pedir para amar o
próximo!
-Você tem que me pedir o dom do amor
-Assim também são os verdadeiros e os falsos pregadores, muitos querem a fama o status e outros me pedem o amor
Então ele me chamou atenção para parede e disse:
-Esta parede que está na sua frente você não está a enxergando, você apenas vê a luz que bate nela e retorna para seus olhos
apague a luz e você não vera mais nada, portando não é a parede que você vê e sim a luz que bate na parede!
-Pois eu sou Deus e enxergo o sentimento de cada um, sei o que esta no coração de todos.
-O amor é uma verdadeira luz que faz com que você enxergue corretamente as situações da vida, não tendo ou tendo pouco,
não verá as coisas como elas realmente são.
Então ele me deu alguns exemplos de situações para ilustrar isso
-Estando uma pessoa assentada com uma cadeia sobrando ao seu lado e diante dela outra pessoa de pé, ela não enxergar que
poderia oferecer a cadeia para outra pessoa se sentar se não tiver o amor, não enxergar que a outra pessoa está lá de pé
cansada. É o amor que nós faz enxergar as situações.
Então ele me deu outro exemplo falando dos sentimentos com relação a escolhas e atitudes.
-Você estando no trilho do trem, com o trem vindo em sua direção buzinando, não será o seu raciocínio que fara você saltar do
trilho e sim a sua vontade de continuar vivo, caso não queira ali ficara até morrer.
-“Portando o dono do homem são as suas vontades...”
-O que faz as pessoas tomarem as descrições são os sentimentos.
-E assim como quanto mais se tem amor mais se vê quando mais se tem ódio ou vingança é também como uma luz negra que
fecha seus olhos lhe impedindo de enxergar ou deturpa toda uma situação
Aqui ele demostrou outra característica impressionante possível somente ao Deus verdadeiro
-Eu porem sou o Deus verdadeiro e não dependo dessa sua luz para enxergar e sou capaz de ver tudo e todos os tipos de
situações, meus olhos não dependem da sua luz.
-Você tem mais do que os 5 sentidos e mais do que os 28 sentidos que os homens descobriram, mas eu não sou limitado a sua
natureza e sou capaz de ver todo tipo de coisas que você nem imagina que possa existir.
-Então eu pedi para ele, então me de o dom de amar meu próximo, me ensina da forma correta o que devo pedir

Princípio da fé
Então eu perguntei a ele, por que você não se manifestou antes?
Quantas vezes eu o chamava e o procurava, mas ele não respondia?
Então ele me disse algo surpreendente:
-Você praticamente nunca me procurou e nem mesmo direcionou suas orações a mim!
Mas como não? não era o seu nome que eu chamava, não era a você quem eu pensava?
Em seus pensamentos e seus sentimentos você não pensou em mim, você imaginava um deus que talvez fosse que talvez faça, que
talvez seja o todo poderoso você pensou em qualquer um outro menos eu, é como se você nunca tivesse realmente me procurado
Porque eu sou o que sou, eu não sou o talvez, nem o eu acho, eu sou!
Para me alcançar você tem que pensar em mim como eu sou!
Quanto mais maior for sua fé pensando e no seu coração associando ao Deus que realmente é que faz que é o senhor do
impossível então você estará direcionando sua oração a mim.
Não te respondia porque simplesmente você nem estava falando comigo
E disse mais ainda
Não existe honra nem recompensa naquele que fala de deus do talvez pois este nem existe, sua oração será ao vento
Eu não sou o deus que preciso que tenham dó de mim pois no pensamento do homem que tenta diminuir minha gloria me tentando
me alcançar achando que as coisas são difíceis para mim, este não sou eu, eu sou unicamente o Deus que tudo pode.
Mas eu o senhor procuro me manifestar aos meus filhos por misericórdia mesmo que eles não possam me alcançar em seus
pensamentos assim como estou fazendo com você agora, aos que alcançam a sinceridade e a misericórdia.
Então eu pude perceber que a comunicação com Deus é mais pelo coração do que pelo raciocínio e pude entender por que do
nome dele ser “Eu Sou O que Sou. Entendi por que dizer apenas a palavra Deus não era o suficiente...
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Então Deus me disse:
Agora vou te mostrar o que é a água que se bebe e não se tem mais sede...
Então comecei a sentir uma sensação de paz indescritível, como se a vida em pessoa estivesse ali, e tudo fosse completo e nada
mais precisaria se não dele.
Pude entender que ele realmente é o autor da vida, capaz de colher onde não foi semeado, fazer existir algo que não existe, trazer a
existência coisas que não existiam, a vida estava nele, ele não precisava transformar energia, ele era a fonte da energia.
E pela primeira vez senti verdadeiramente um Deus completo, que preenchia tudo e com ele nada mais era necessário, não existia
solidão, e percebi que por mais interessante que fosse minha antiga religião só me fazia afastar de Crer com coragem em milagres.
E aquele Deus que eu estava sentindo agora era o dono da água que se bebe e não tem mais sede!
Me senti pela primeira vez livre da Matrix uma sensação única que da o verdadeiro sentido a vida
Naquele momento, enquanto Deus estava falando comigo a presidente do centro também começou a me entrevistar, começou a
me fazer o espiritismo ele também me respondia as verdadeiras respostas para as perguntas que ela fazia contradizendo o
espiritismo
Me perguntou por que nós os espiritamos acreditávamos em reencarnação e qual passagens bíblicas usávamos como
referência, eu respondi sobre a passagem de nascer da agua e dos espirito, e todas as outras perguntas conforme ela me fazia
-Então Deus me respondeu, não existe reencarnação!
-É até interessante a filosofia da reencarnação no ponto de vista pedagógico pois alega ser uma forma de ensino contínuo que um
dia todos vão alcançar seu objetivo, mas é mentira e impossível dessa forma
-Ao homem é dado morrer uma única vez e depois disse vem o seu julgamento. Hebreus 9:27
-A reencarnação gera no homem o sentimento do comodismo e assim retirando dele o sentimento do imediatismo de modo que
por acreditar assim ele não busca o milagre da verdadeira conversão e transformação.
-Só é possível mudar de verdade no imediatismo sem postergar imaginando que terá outras vidas, isso é uma armadilha
-E eu tenho o meu Divino Espírito Santo o qual em uma única vida consigo ensinar a todos tudo aquilo que é preciso
-Na verdade se assim eu quiser em um único instante converso e ensino as pessoas naquilo que precisam se converter ou aprender.
-Também estaria tirando o livre arbítrio dos seres vivos se ao final todos estivessem presos a mudar de opinião e sentimento vocês
não são robôs com destino programado para o único fim de ao final serem bons
-Ser mal por toda eternidade ou bom isso é livre arbítrio, por isso eu destruirei os maus para sempre.
-Entenda que se eu predestinasse a todos a pensar como quero sendo bons através de muitas vidas estaria tirando vosso livre
arbítrio e mais do que isso, tiraria a liberdade real de escolha e o sentido de a vida, seriam como softwares de computador e não
almas viventes livres para desejar e sentir o que querem.
E Deus me disse que eu não precisaria de reencarnar para ser perfeito, que a vida era uma só e que em uma única vida poderia
alcançar a perfeição...
E falou me que a verdadeira palavra de Deus a verdadeira doutrina e a verdadeira fé é a mais eficiente para converter e tornar
alguém perfeito, que qualquer caminho que eu siga que fique enrolando e acrescentando jugos ou fardos que por mais que
pareçam interessante só atrasam a fé, seria um caminho errado, que a fé não era pra ser raciocinada e sim sentida, que a única
maneira de ser como Jesus disse é pela fé
Então senti ele visitar meu coração e me amansou misteriosamente sem tirar meu livre arbítrio me começou a me convencer do
meu pecado, mas era como se ele pudesse em poucos instantes me fazer raciocinar milhares de possibilidades e probabilidades
para me convencer dos meus pecados e me fez sentir o tal do sentimento do imediatismo de renúncia e aceitação das coisas certas
e pude entender em meu coração o porque com a reencarnação seria impossível ter tal tipo de mudança
Comecei a entender a expressão que Deus transforma água em vinho muda as pessoas imediatamente sem reencarnação pelo seu
Espírito Santo que até então eu nem acreditava na sua existência como a terceira pessoa da trindade
Um outro ponto importantíssimo sobre a reencarnação é que Deus me mostrou que é totalmente absurda pelo fato de fazer com
que as pessoas sofram a morte milhões de vezes, eu nunca tinha parado para pensar nisso!
Façamos os cálculos, dez de bactéria, a inseto, a anfíbio, mamífero etc. etc teríamos que reencarnar milhões de vezes!
Se o planeta tem 4.5 bilhões de anos segundo a teoria da evolução, então teríamos que ter sentido a dor da morte milhões de vezes
para atingir o grau de evolução humana.
Deus me mostrou que as pessoas acham absurda a história do inferno eterno, mas não param para imaginar morrer sofrendo
melhores de vezes, isso realmente seria um Deus muito cruel muito mau! Novamente ele reforçou, ao homem é dado morrer uma
só vez e após isso vem seu julgamento. Uma só vida é necessária ao homem.
Naquele momento a Presidenta do centro espírita parou diante de mim e começou a me observar e disse:
-Moço! Você está respirando? Não vejo você puxar o ar?
-Parece que você já esta assim já um tempo, estou até espantada aqui, está claro que você não está respirando
Então foi aí que dei conta por mim que eu não estava sentindo a necessidade de respirar e realmente não estava respirando dês de
que Deus começou a me visitar
Então Deus me encheu do seu Espírito Santo e naquele momento, era como se pudesse sentir em meu coração todos os dons e
sabedorias e ciências que existiam.
Algo incrível aconteceu!
Na minha mente vieram todos os idiomas, por aquele instante eu sabia falar inglês, francês e todos os idiomas que imaginava,
além de todos os instrumentos musicais e suas notas e harmonias.
Então Deus disse que estava mostrando aquilo para que eu soubesse que pessoas super dotadas não vem assim ao mundo por
terem sido algo em outras vidas e sim porque ele que da os dons quando quer conforme quer.
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Então pude ter certeza disso, pois naquele momento que o Espírito Santo estava comigo fazendo eu saber daquelas coisas eu era
capaz de qualquer coisa sem nunca ter aprendido antes.
Então ele me reforçou que crer que é necessárias muitas vidas para aprender a amar é uma armadilha, que o homem precisa
acreditar no imediatismo e que era possível ter amor em uma única vida sim como se tivéssemos tido milhares de reencarnações e
que não era como o espiritismo ensinava e por acreditarmos em reencarnação nos limitávamos em sentir numa única vida o amor

As respostas que os espiritas sempre quiseram ouvir de Deus
Então eu perguntei a ele sobre a velha frase dos Espiritas, Se Deus cria os homens já sendo homens evoluídos e os animais como
seres inferiores, não seria injusto? Ter criados seres em diferentes fazes de evolução uns tendo privilégio de serem melhores que
os outros logo de nascença?
Então Deus me disse, se um pai ou a mãe escolhe dar a um de seus filhos algo melhor que o outro ele é injusto, pois ambos vieram
de um mesmo ponto igual, mas os animais e as coisas por mim criadas não vieram de um ponto igual, vieram do nada
Não existia um ponto em comum para ser dada a um algo melhor ou pior, eu criei do nada e do nada não tem ponto em comum
portando não ouve privilégio entre um e outro. Seria injusto se de um pongo comum eu desse mais a um do que ao outro.
Perguntei a ele então porque alguns nascem com deficiência e outros não, mas ele me deu uma explicação que não consigo
descrever aqui por textos, mas disse que para cada caso é um caso e uma explicação e que realmente é consequência do pegado
que temos deficiências, disse que alguns que nascem com menos terão menor rigor em seus julgamentos ou outros privilégios para
equilibrar a justiça, seria muito longa e explicação que ele me deu vou contar melhor em outra oportunidade, mas pude ver que ele
realmente era justo e bom.

Aqui agora um ponto extremamente importante!
Quem afinal então são os Espíritos por traz do Espiritismo?
Então perguntei a ele:
Então quem são esses espíritos evoluídos que nos ensinam tantas coisas boas, mas ao mesmo tempo contradizem os milagres da
bíblia e todo sentido dela?
Então algo surpreendente aconteceu, disse ele:
-Olhe para frente agora!
-Vou lhe mostrar quem são esses espíritos!
Imediatamente aquele mentor do centro espírita, o suposto espírito evoluído perdeu a sua forma na minha frente!
E diante dos meus olhos ali estava um demônio! Um anjo caído!
Ele estava como um ator de teatro que perdeu a sua fantasia e sua maquiagem
Ao acontecer isso este espírito demoníaco se retirou de perto da médium para que ela não pode-se o ver na forma real que estava
Me olhou com cara de ódio e muita raiva, com um olhar ameaçador
Então pude ver que ele era de fato um anjo caído um demônio o tempo todo se fingindo ser um espirito de luz
Então ele me mostrou a vibração daqueles espíritos que estavam ali se dizendo os mentores da casa, os espíritos evoluídos, e senti
que estavam condenados infinitamente, que eram cruéis, impiedosos, era como se pudesse ler o coração deles, e pareciam estar
representando como em peças de teatro.
Deus me confirmou que existe uma necessidade de salvação e uma condenação eterna sem volta para os ímpios
Mas ele não entrou em detalhes dizendo se essa condenação era uma destruição eterna sem volta ou um inferno de foto eterno,
apenas me confirmou que nunca mais teria volta.
Tive muito medo naquele momento, parecia que tudo que eu acreditava antigamente em poucos segundos não fazia mais sentido.
Então Deus se despediu de mim dizendo uma frase muito importante!
-Para me encontrar verdadeiramente vou lhe dar uma dica e preste atenção!
Eu não estarei em nove! Eu estou em 10
Mas mais cuidado ainda com o 99% pois este não sou eu, eu sou unicamente o 100%
Por mais que se pareça comigo se não for 100% não serei eu.
Ele me disse ainda, Satanás não vai se manifestar para você mal cheiroso ou com má aparência!
Ele é tão astuto que procura me imitar em quase tudo, falara de amor e coisas boas, mas colocara um pouco de veneno mortal
para que se percam.

E Deus se despediu dizendo que mesmo crendo agora que ele era Deus me daria provas de tudo quanto disse contra o espiritismo,
para não dizerem que eu estava drogado ou bêbado pra sentir tudo aquilo
Ou então para que nem eu mesmo ou outros pudessem achar que estava louco ou alucinando.
E me prometeu me dar dons mais fortes e especiais do que todos aqueles que os espíritos poderiam me dar, e que um dia faria
mais do que do que eles por que estaria com o próprio Deus (ele) junto de mim
E Deus disse que um grande pecado meu era contra mim mesmo de não me achar capaz de fazer todas as coisas boas, e me
mostrou que ele me fez sim já perfeito que não teria que evoluir reencarnado e sim acreditar, e só assim saberia o que é a
verdadeira fé que remove montanhas e ressuscitam mortos.
Percebi que a ciência não explica Deus e que nenhuma lei da física ou Ciência ou lei da natureza Deus estava sujeito, todas foram
ele quem criou, e Deus já existia antes das leis.
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Deus criou o próprio termo criar pois ele é antes do termo criar...
E que só poderia explicar ele com o coração!
E me visitou com grande poder era como se naquele momento fosse capaz de fazer qualquer coisa impossível!
E percebi que era verdade, não precisava de fé raciocinada dos espíritas e sim fé sentida dos crentes!
Por isso que nas igrejas evangélicas tem tantos milagres e no espiritismo não!
E me mostrou que a fé não era bem medida em tamanho, e sim crer no sim, sim não, não.
Mostrou-me que não tem meio termo na sua palavra tudo era ou sim, sim ou não, não.
Então foi embora dizendo que me amava muito!
Naquele momento a médium presidenta do centro também tinha encerrada as perguntas e disse que fui aprovado para fazer as
palestras, pois conhecia a fundo a doutrina espírita e sabia explicar a doutrina e seus preceitos, o porque os espiritas acreditam
nisso ou naquilo.
Mas naquele momento eu estava muito espantado!
Assustado de ver o que tinha acontecido e que tudo o que eu acreditava ser verdade desmoronou diante dos meus olhos,
não quis ficar nem mais um minuto naquele centro e sai sem dar explicações

Poucos instantes depois indo para casa, aquele espírito de luz do centro espírita que se apresentava como mentor o
mesmo que foi desmascarado quando Deus me mostrou a verdadeira forma dele e o sentimento de ódio daquele espirito, veio falar
comigo e me disse algo que me deixou muito assustado!
Ele chegou bem próximo de mim e disse:
-Não pense que só porque você agora sabe a verdade que você já se salvou, eu vou te destruir!
-E se você abrir a boca para contar o que aconteceu lá
Fiquei tão assustado que quase bati num caminhão que estava vindo em minha direção, parei por um tempo antes de
seguir o caminho.
Nisto tive mais uma confirmação que aquele suposto espírito evoluído realmente era um demônio disfarçado
representando o tempo todo como um artista de teatro ser alguém bom para enganar as pessoas
Ele sabendo que eu já conhecia a verdade e não adiantava mais mentir pois o próprio Deus falou comigo, então me
ameaçou! E tenteou me intimidar para que eu não conta-se mais a ninguém o que vi e me cala-se
Mas não me calarei! e contarei a todos a verdade para que o nome de Deus seja glorificado!
E peço a oração de todos para que Deus me de forças de resistir às tentações e armadilhas do inimigo até o fim e peço que
este testemunho seja anunciado a muitos para que outros saibam da verdade.
OBS: Por isso inclusive montei um site, contando o meu testemunho, para alertar a todos os espiritas que ainda estão sendo
enganados por esses espíritos, e também alertar a outros que também possam ser enganados no futuro.
Texto em revisão ortográfica, a atualização poderá ser lida no site www.deusfaloucomigo.com.br Testemunho do irmão Otavio
Augusto Camara Rabello

Último ponto, o conhecimento que Deus me disse que mostraria com o tempo sobre as coisas perigosas
e mentirosas que o espiritismo ensina, mostrando que infelizmente são de autoria de anjos caídos
ocultos e mal intencionados
Texto a seguir “Os verdadeiros milagres e princípios negados pelo espiritismo
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