
PACTO COM DEUS

Muitas  vezes,  vejo  na  NET,  pessoas  a  fazerem  propaganda  de  Pacto  com
Sastã/Lucifer
Se assim fosse, todo o mundo acertaria no Loto, Loterias e jogos de dinheiro.
Demónios são criaturas e não O Criador.
Se você não tiver  no seu destino fortunas,  nunca pense que os demónios lhe
darão.
Eles – os demónios – nunca se podem sobrepor à Lei de Deus.
Porém, Ele, pode-lhe dar tudo (Isaias 45:3)

QUEM É DEUS?

Simples.
Deus não é mais do que você é e ou quer ser
Deus não é algo que você não consiga alcançar
Deus não é uma pessoa (homem ou mulher), mas sim uma energia espiritual e
motora do Universo.
Você é uma parte de Deus e Deus estará sempre com você
Deus  é  acessível  a  qualquer  pessoa,  porém,  nem todas  as  pessoas  estão  em
sintonia com Deus
Deus não é um carrasco e mau. Ele é o que você acreditar que Ele seja.
Deus é a perfeição e aquilo que um dia você será.
Deus não foi criado, porém, Ele é o auge da veracidade e perfeição.
Deus está sempre consigo (olhe em seu redor e verá Deus em todas as coisas)
Deus não é uma lenda ou uma utopia – Ele existe!
Deus está para além da nossa imaginação, porém, Ele está presente em tudo.
Deus não tem religião (isso foi inventado pelos homens)
Deus não tem raça, cor ou etnia 
Deus não é mesquinho, tirano ou castrador
Deus ama todos nós e respeita-nos
Deus nunca foi criado pelos homens. Aliás. Nós é que somos um esboço da sua
Perfeição
Deus não envia ninguém para o inferno, limbo, purgatório ou outro local hediondo
como as   religiões nos fazem crer. 
Deus é o Pai/Mãe de todos os seres espirituais e carnais (além de outros seres)
Quem estiver com Ele, pode crer, estará no Paraíso na Terra.

O QUE O PACTO COM DEUS ME PODERÁ AJUDAR?

Você terá ajuda d'ELE, sempre

http://www.magia-egipcia.com/contatos


Ninguém o poderá enganar
Pragas, macumbas, inveja, mau-olhado e calúnias nunca conseguirão atingir você
Demónios, elementais, larvas astrais, encostos ou obsessores nunca chegarão a
seu lado (a Luz afasta as trevas).
Você será uno com Deus e Deus será com você (como se fossem almas gémeas)
Grande parte do seu Karma será removido
A solidão nunca mais fará parte da sua vida
O verdadeiro amor chegará à sua vida sem amarrações
Você estará livre de doenças, acidentes, incapacidades físicas e motoras
Tristeza e depressão nunca mais farão parte da sua vida
Vida, alegria e harmonia serão uma constante na sua vida.
Proteção. física, psíquica e espiritual em todos os aspetos 
Prosperidade e caminhos abertos, SEMPRE
Terá os anjos de Deus ao seu dispor, sempre (pois se você tiver o pacto com Deus,
todos os anjos lhe obedecerão)
Pensamentos positivos serão uma constante
Conseguirá atrair, tudo, devido aos seus pensamentos positivos (Lei da Atração)
Vícios, manias, taras sairão da sua vida
Basta você pedir...e tudo lhe será dado (Mateus 7:7)
A Paz estará com você, sempre (pois, como sabem, não há dinheiro que compre a
Paz e nenhum comprimido lhe dará a “verdadeira” Paz)

QUE DIAS HAVEREI DE FAZER O PACTO?

Dependendo da sua data de nascimento, há 5 dias no ano em que poderá fazer o
pacto.
Depois do pacto feito, já não precisa repetir.
Basta pensar e/ou pedir (Mateus 7:8)
Nada vos será impossível e ninguém vos poderá roubar

TEREI DE SER RELIGIOSO PARA TER ACESSO AOS PODERES DE DEUS?

Como já disse, DEUS não tem religião.
Faça a sua vida, normalmente, e o resto vem por acréscimo 
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