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O PODER DA INFORMAÇÃO INTELIGENTE 

A informação é uma poderosa força gerada pela comunicação 

entre os seres dotados de inteligência. 

Saber adicionado a criatividade conecta a estabilidade que 

adiciona o bem estar, a paz e a luz . 

A luz é o produto do desenvolvimento da inteligência. 

A informação quando propiciada pela comunicação gera o 

intercâmbio e a associação de idéias que agregam-se ao infinito para 

infinita perfeição gerar. 

A informação inteligente é capaz de levar os seres ao benefício de 

entenderem que o bem ao semelhante é simples obrigação. 

Apto a fazer o bem aquele que detém o poder da informação, sabe 

que é uma simples questão de tempo saber que o limite de tudo que é  

possível se realizar está no limite que impomos a nós mesmos. 
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Quando temos uma informação que produz sentimentos, 

inspiração, amor nos que nos cercam é fácil divulgá-la para saber 

usufruir para nós e para os outros  da frutificação desse bem maior que 

o faz o ser ao nosso lado mais feliz. 

 Jesus tinha em mais alto grau o Poder da Informação Inteligente 

lhe conferido pelo Pai, mas sabiamente esse poder ele nos informou de 

conformidade com o nosso entendimento e com a porção desenvolvida 

do amor que existe em nós. 

Não há nada soberanamente absoluto senão o amor – o amor 

modifica e nos faz sentir a dimensão desse Poder que a cada um foi 

dado proporcionalmente a sua evolução de interpretar a informação 

inteligente emada por Deus. 

                                                                           Cassemiro 

 

 


