
Ama Deus 
O Amor é a força que mantém o Universo unido. O Amor é o ato que impele os corações à Verdade. 

O Amor é o ato de oferecer a liberdade a todas as almas para que elas sejam o que são. 
 

 
 

O QUE É AMA DEUS®? 
O mundo físico em que vivemos é 
um mundo de matéria composta de 
energia. Como almas, nós somos 
energia em uma dimensão física. 
Portanto, essa matéria que nós 
somos e que dentro da qual 
vivemos pode ser afetada pela 
energia. 
 
Ama Deus não é um dogma 
religioso; é uma energia de cura 
espiritual oferecida amorosamente 
pelo universo como uma 
ferramenta para incrementar nosso 
crescimento espiritual e 
consciência, e para suportar nossa 
cura física e emocional. 
 
A energia Ama Deus pode ser usada 
para ajudar, incrementar e expandir 
a experiência humana na realidade 
física. 
 
Na história da terra, há referências 
de muitas culturas à Luz Divina e 
ao Amor envolvidos ativamente 
em experiências humanas. 
 
A energia pura para finalidades de 
cura têm sido oferecida à espécie 
humana à medida que o planeta e 
os seus povos vão evoluindo para 
uma sensibilidade aberta à tradição 
antiga e à perpetuidade das curas 
pela energia. 
 
Muitas dessas técnicas da energia 
estão na terra há muito tempo; no 
entanto, a consciência não esteve 
sempre aberta à exploração dessas 
energias de cura. No passado mais 
recente, houve uma reintrodução 
dessas técnicas no mundo, e elas 
têm sido recebidas aberta e 
amorosamente. 

 
 
 
 

 
 
 

A HISTÓRIA DE AMA 
DEUS. 

Os índios Guaranis, que vivem 
no coração da Amazônia na 
América do Sul, são uma das 
culturas vivas mais velhas que 
existem. Por séculos, a energia 
chamada Ama Deus vem fazendo 
parte de sua cultura. 
 
No passado recente, os Guaranis 
passaram essa energia de cura a 
um homem brasileiro, iniciando-o 
em sua cerimônia antiga e 
ensinando-lhe os símbolos 
sagrados que ativam a conexão à 
energia. Esse homem, Alberto 
Aguas, era um curador bem-
conhecido. Ele viajou pelo 
mundo compartilhando seu dom 
singular de curar. 
 
Depois de seus estudos com os 
Guaranis, ele dedicou a sua vida a 
compartilhar e a ensinar sobre 
essa energia de cura chamada 
Ama Deus. 
 
Elizabeth Cosmos foi iniciada no 
conhecimento de Ama Deus por 
Alberto Aguas em 1989 e vem 
trabalhando com a energia 
intensivamente desde essa ocasião 
como curadora e instrutora. 
 
Em 2004, foi aberto um nível de 
instrutores e atualmente muitos 
instrutores ensinam nas Américas 
do Norte e do Sul. 
 

A AULA DE AMA DEUS 
Na aula de Ama Deus, os 
estudantes irão participar da 
cerimônia antiga de iniciação dos 
Guaranis. Essa cerimônia 
simboliza o desejo de cada pessoa 
de reconhecer a sua capacidade  
 
 
 
 
 
 

inata de receber e canalizar essa 
energia de alto-nível. A cada  
estudante é ensinada a invocação 
cerimonial que conecta o conecta 
ao fluxo da energia Ama Deus. 
Essa é a invocação que é usada 
sempre que se deseja utilizar a 
energia para o suporte e a 
intensificação da cura. 
 
Os estudantes irão aprender os 
nove símbolos sagrados que os 
Guaranis utilizavam no trabalho 
com essa energia e serão guiados 
no uso dessa energia de cura para 
eles mesmos e também para 
outros. 
 
Durante a aula, meditações 
dirigidas serão oferecidas para 
ajudar a cada estudante na sua 
cura pessoal. 
 
Será feita demonstração, serão 
oferecidas informações, e todas as 
perguntas serão respondidas 
solicitamente. Essa aula tem seis 
horas de duração e é dada em 
duas sessões de três horas. 
 
Uma aula do segundo nível para 
aqueles que terminaram a turma 
inicial de Ama Deus também 
estará disponível. Esse seminário 
de um dia ensina símbolos 
sagrados adicionais. 
 
CONCLUSÃO  
À medida que alguém utiliza a 
energia Ama Deus, fica aberto à 
oportunidade de novas 
experiências, novas perspectivas, 
expansão e elevação. Em conexão 
com a energia de cura, flui com a 
Luz e o Amor do Criador para 
renovar, restaurar e dar amor. 
 
www.ama-deusenergy.com  
www.ama-deus-international.com  

 
 
 


