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A presente obra tem por objetivo dar a conhecer o processo de possessao diabolica, bem como
o de resgate, de nos mesmos e dos outros. Ao longo dos capitulos sao abordados temas como a
responsabilidade e os dilemas da alma, na medida em que estes se mostram cruciais tanto para
a existencia de possessao demoniaca como para o autoexorcismo. Neste sentido, e apresentado
o ciclo e a estrategia diabolica em detalhe. Este livro pretende servir como autoajuda para a
salvacao. Propoe-se, assim, a auxiliar o leitor, na sua consciencia do ciclo de possessao, para
que possa trava-lo. Mas, mais do que isto, pretende-se que os conhecimentos aqui expostos
auxiliem a recuperar todo o poder espiritual que nos e de direito, para que mais facilmente
tomemos decisoes acertadas na vida, e encontrar a felicidade e o amor. Partindo do
pressuposto de que existe uma verdade unica que nos encaminha a Deus, o livro demonstra
como a via do coracao e a unica que nos pode direcionar a tal verdade universal. E,
apresenta-se esta via como a unica possivel para a salvacao espiritual. E com a finalidade de
encaminhar na senda do espirito, do verdadeiro ser, ensinando este a comunicar com o seu
proprio coracao, que o conhecimento aqui apresentado se organiza.
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