
Acerca do Karma, anjos, demónios, pactos e
riquezas

Ao pesquisar na Net, fiquei perplexo com tanta oferta para pactos com Lúcifer para
ter riquezas e sorte.
Porque Shaitan (Satã) haveria de lhe dar riquezas e fortunas?
Em troca ou venda da sua alma?
Ele só lhe daria algo se você fosse útil para ele (exemplo: pertencesse à politica,
fosse fundador de uma seita satanica e trouxesse seguidores, etc).
Porque quereria ele, Satã, uma alma que nem lhe pertence?

Todas as almas, sem exceção, são centelhas emanadas por Deus.
Quando Deus emana as “centelhas”,  elas vêm em estado bruto.  Porém, provêm
Dele.
O ser humano vem à Terra, reencarnação após reencarnação, para aperfeiçoar e
purificar o seu espírito até ficar como um diamante lapidado.
Só assim nos podemos re-unificar com a Fonte (Deus) e acabar com a Roda das
Reencarnações.

KARMA
Segundo as nossas imperfeições e dificuldade em aprender, nos é dado todas as
oportunidades de aperfeiçoar. A isso chama-se Karma.

O Karma não é uma punição que Deus nos dá. O Karma é uma segunda chance, que
Deus nos dá, para aperfeiçoar e reparar as nossas imperfeições.
Contudo, o Karma não é motivo para você cruzar os braços e dizer: O que fazer, se
isto é karmico.
Não e não! O nosso objetivo é ir para o Dharma (caminho da perfeição e não reviver
o karma.
O karma só é útil para você aprender com os erros passados.
Se já aprendeu, então siga em frente (Dharma).

DEUS
Veja a vida como um cartão de crédito.
Cada cartão de crédito tem um limite (segundo o seu karma acumulado)
Quando  você  acaba  o  limite  de  crédito,  você  será  retirado  da  Terra  para  não
produzir mais karma negativo.
Na Bíblia Sagrada diz: “O preço do pecado é a morte”.

Deus não é um Pai tirano e malvado
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Somos feito à semelhança de Deus (não em aspeto físico, mas sim espiritual)
Deus não é feito à nossa imagem e semelhança 
Deus não tem religião (isso é coisa dos homens)
Deus não tem cor, raça ou étnia.
Deus é a suprema perfeição
Deus está para lá da imaginação de todos nós
Deus é você e você é Deus (assim como uma mão é parte do seu corpo)
Deus está sempre com você; você é que nem sempre está em sintonia com Ele.
Deus nunca abandona nenhum ser da sua Criação (nós somos células de Deus)
Deus lhe deu o livre arbítrio; porém, a liberdade acarreta responsabilidade

PACTOS 

A palavra Pacto significa Aliança.
O casamento é um pacto.
Um contrato de negócio celebrado entre pessoas são um pacto.

Porém, existem pessoas que fazem pactos com demónios para obter riquezas.
Contudo, eu já vi e conheço pessoas que o fizeram e estão pior do que estavam
antes.
Eles até lhe podem dar algo, mas espere pela cobrança...são como agiotas.

Nunca faça pactos com outras entidades, pois eles são criaturas e não O Criador

Porém, se você fizer um Pacto com Deus, você só tem a ganhar. Ora veja:

Você fica ao abrigo de Deus 
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha 
vida; e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23:6

Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei; pô-lo-ei em retiro 
alto, porque conheceu o meu nome.
Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e
o glorificarei.
Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91: 14 a 
16

Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
Salmo 91:1

Você terá proteção permanente
Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele 
confiarei.
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Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Salmo 91:2-3

Você será servidos pelos anjos, pois é filho(a) do REI
Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os 
teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. 
Salmo 91:11-12

Nada lhe faltará
Ele me invocará, e eu lhe responderei; estarei com ele na angústia; dela o retirarei, e
o glorificarei.
Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91:15-16
Não temererá nenhum inimigo
Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Salmo 91:5

Pisarás o leão e a cobra; calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Salmo 91:13

Não temererá nenhuma peste, doença ou flagelo
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, 
porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23:4

Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Salmo 91:6-7

Terá abundância permanente
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha 
cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23:5

Terá paz e tranquilidade
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranqüilas. Salmo 
23:2

Seus bens materiais e familiares estarão a seguro
Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91:10

ANJOS
Os anjos são nada mais nada menos que emissários de Deus.
Quando se fala, por exemplo, Arcanjo Miguel, significa que é Miguel mais uma 
falange de milhões de anjos da sua Legião.

Os anjos foram criados para tudo.
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Uns anjos cuidam da ordem no universo e outro na Terra
Existem bilhões de bilhões de anjos. Cada qual tem a sua função

Depois da Criação, Ele deu ordem aos seus anjos para nos servirem, instruirem, 
alimentarem, etc.

Os anjos estão ao nosso serviço e gostam que nós lhes demos ordens.
Quando eles trabalham em nossa abonação, eles se sentem úteis.
Porém, nunca dê culto de adoração ou dobre os seus joelhos perante eles.
Eles aceitam isso como se fosse um provocação e desrespeito para com Deus.

E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, 
prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar.
E disse-me: Olha, não faças tal; porque eu sou conservo teu e de teus irmãos. 
Apocalipse 22:8-9

Qualquer pedido ou ordem dada a um anjo, terá de fazer primeiro a Deus com 
palavras e nomes sagrados.

Depois disso, poderá pedir dinheiro, poder, sabedoria, amor, abertura de caminhos 
e tudo o que quiser.
Primeiro, sempre, é pedido a Deus.

Quem tiver um Pacto com Deus, poderá:

Pedir que lhe seja apagado parte do seu Karma
Terá sabedoria e poder sobre os demais
Ninguém lhe conseguirá enganar
Estará sempre protegido(a) contra inimigos, demónios doenças, armas
Se alguém lhe fizer alguma macumba, está cairá por cima de quem fez e de quem 
pediu para fazer, na hora.
Terá sonhos de profecia
Terá o dom da Profecia
Terá descernimento
Terá Paz e Harmonia
E, acima de tudo, estará em sintonia com Deus

SHALOM
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