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ORIGEM DO UNIVERSO; HÁ UM SÓ UNIVERSO;
COMO HÁ UM SÓ DEUS APENAS; O UNIVERSO
EXPANSIVO PENSANTE; AS LINHAS ALFA.Sim, Filhinho; o Universo é um só; e dentro
dele, se encontram todos os Universos que a
mente possa imaginar; toda a infinita variedade
de mundos que se vê no Universo, saiu de uma
mesma Lei; houveram Universos que já não
estão; Universos que envelheceram e viveram
seu fim; mundos que jamais conhecereis; mas,
suas histórias galácticas estão escritas nos Livros
Solares; que se encontram no Reino dos Céus; a
sucessão eterna de mundos, não tem princípio
nem fim; o que vós acreditais que é impossível,
existiu sempre; e em grau infinito; em grau tal,
que em nenhum instante tem limites; o Universo
é Expansivo e Pensante; quer dizer que enquanto
houverem criaturas que pensem, infinitos planetas sairão de suas idéias; é o comunismo entre
idéias e planetas; ao ter vós a Herança do Pai,
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tendes o poder de criar; fisicamente e mentalmente; a criação mental, é a Grande Revelação
para este mundo; muito pouco ou quase nada,
sabeis do mental; porque assim o pedistes no
Reino dos Céus; todo limite que conhecestes, o
pedistes no Reino; quando vós pensais, gerais
idéias; e toda idéia não morre; fisicamente viaja
ao espaço; viaja e percorre distâncias siderais; tal
como viajam as ondas eletromagnéticas; estas
ondas tem certa semelhança às idéias geradas
por vós; mas, não é o mesmo; as ondas mentais
são uma coisa; e as ondas eletromagnéticas, outra
coisa; as primeiras são espirituais; as segundas
são materiais; há invisibilidade na matéria e invisibilidade no espírito; porque ambas têm os mesmos direitos a ter o que tem o outro; as idéias
saem da mente, em forma linear; e à medida que
se afastam da Terra, tendem à forma circular; eis
aqui o Alfa e a Ômega; a linha e o círculo; o princípio e o fim; o princípio e fim de uma ignorância
planetária; pedida por vós mesmos; eis que aqui
se levanta o maior mistério, pedido por vós na
prova da vida; o mistério de vossa própria vida;
Quantas conjecturas não houveram, através dos
séculos! E nenhuma estava certa; porque seus
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criadores, não buscaram nas Escrituras do Pai,
como o prometeram no Reino dos Céus; toda a
humanidade o prometeu por sobre todas as coisas; e é o mínimo que fizeram; para este mundo
iludido, é mais importante chegar a ser rico,
que chegar a ser um profundo conhecedor das
Escrituras do Pai; nenhum que pensou assim na
vida, nenhum entrará ao Reino dos Céus.-

Sim, filhinho; o Universo está composto de linhas
Alfa; estas linhas tomam a forma de geometrias;
são infinitas em forma; existem tantas geometrias, como mundos existem; vossa Terra possui
a linha Alfa em aliança com o círculo Ômega; que
também é uma linha; a diferença entre Alfa e
Ômega, está em que Alfa é masculino e Ômega,
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feminino; duas psicologias que formam a criação
humana; em Verdade vos digo, que matéria e
espírito, estão constituídos de linhas; as infinitas
formas materiais e as virtudes, são linhas que
momentaneamente pediram outra forma geométrica; todo pedido de vida, é um pedido para
conhecer nova geometria; o conhecimento ou sal
de vida, também é geometria; todo conhecimento
tem princípio linear e termina circular; tem princípio Alfa e termina em Ômega; Alfa é o princípio
do mundo; Ômega é o princípio de um Novo
Mundo; toda geometria tem princípio e fim relativos; porque tem continuidade eterna; de mundo
em mundo; todo mundo tem um fim físico; porque a geometria do tempo, tem a geometria do
fim; porque fez aliança vivente com ela; as linhas
Alfa têm infinitos princípios geométricos; para
vosso planeta teve a forma de ângulo reto de 90o;
geometria que se iniciou no Sol Ômega, da
Galáxia Trino; todo planeta saiu dos Sóis; qualquer que seja sua geometria; matéria e espírito,
se conhecem no Reino dos Céus, como criaturas
pensantes; porque todo encontro entre matéria
e espírito, é um encontro que teve um conhecimento de causa; em qualquer dos planetas do
4
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Universo; causa e efeito são uma mesma coisa;
são produto de uma aliança; cujo reconhecimento
volta, quando matéria e espírito retornam a seu
ponto de origem; ambos retornam porque ambos
são iguais em direitos diante de Deus; o retorno
é toda uma revelação para ambos; porque matéria
e espírito, pediram esquecimento de seu passado,
em suas respectivas leis; em Verdade vos digo,
que diante do Pai, surgem acusações por violações; acontece que o corpo de carne, acusa ao
espírito quando este não se guiou pela Lei do Pai;
porque toda molécula do corpo carnal, é acusada
de cumplicidade, nas violações do espírito; ainda
que não tenha sido; fica uma influência nos fluidos carnais; o retorno ao ponto inicial aonde se
foi criado, é outro juízo para vós; que tem o
mesmo valor do Juízo Final em vosso mundo;
porque o de Acima é igual ao de Abaixo; o do Pai
se cumpre não só num só mundo; porque o do
Pai não tem nem princípio nem fim; seus divinos
Juízos estão em todas as partes do Universo; porque Deus está em todas as partes; para onde se
dirija o espírito no Infinito, encontrará seu juízo;
as linhas Alfa são linhas que se transformam em
tudo imaginável; são o Alfa e a Ômega de todo
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nascer de novo; de toda reencarnação; em Verdade
vos digo, que a Ciência da Reencarnação, ficará
neste mundo; porque é Lei Universal; não só para
vós; sendo que, para todas as criaturas do
Universo; porque todas têm o direito de nascer,
quantas vezes queiram; pois seu Criador não tem
limite em nada; quem negou o Nascer de Novo
ou a Reencarnação, que é o mesmo, não entrará
ao Reino dos Céus; é mais fácil que entre ao
Reino, um que reconheceu o Poder Infinito do
Pai, a um que não o reconheceu; porque negou
ao Pai, ainda sabendo pela Escritura, que seu
Criador era e é Infinito; negou com conhecimento
de causa; eis aqui uma característica comum no
chamado mundo cristão; mundo de falsos e hipócritas; porque servem ao ouro e dizem servir a
Deus; e não servem a nenhum; porque todo
aquele que serviu a dois senhores, se dividiu em
duas crenças; e nenhum espírito dividido, entrará
ao Reino dos Céus; só satanás divide e se divide
a si mesmo; eis aqui porque o ouro é o próprio
demônio; por causa do ouro, milhões e milhões
de vós, não entrareis ao Reino dos Céus; é mais
fácil que entre um que não conheceu o ouro como
sistema de vida, a um que o conheceu; é mais
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fácil que entre ao Reino dos Céus, um que não
viveu uma filosofia divisionista, a um que a viveu;
antes de vir vós à vida, nenhum estava dividido;
porque vivíeis a filosofia do Reino dos Céus;
vivíeis o Comunismo Celestial, com filosofia de
crianças; não conhecíeis o privado; a propriedade;
não conhecíeis as palavras: Isto é meu; conhecíeis
a Comunidade sem egoísmos e sem divisões;
tínheis uma só crença: Adorar ao Pai por sobre
todas as coisas; e a adoração suprema era e é o
Trabalho; é mérito espiritual; em Verdade vos
digo, que vossa prova de vida no planeta em que
estais, consistia em seguir sendo o que fostes no
Reino; prometestes ao Pai Jeová, não deixar-se
iludir pelo ouro; nem por filosofia alguma, que
vos dividisse espiritual e mentalmente; mas, vos
deixastes surpreender; fostes divididos por dois
demônios; o demônio do ouro, que se disfarçou
de sistema de vida, e o demônio religioso, que
vos dividiu em muitas crenças, havendo um só
Deus apenas; o demônio do ouro vos dividiu em
ricos e pobres; e o demônio religioso vos dividiu
em muitos conceitos de muitos deuses; certamente, que só o Deus das Escrituras, é o Único;e
não os Deuses das chamadas religiões; é mais
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fácil que entre ao Reino dos Céus, o que estudou
e buscou ao Deus das Escrituras, a que possam
entrar, os que estudaram e buscaram os deuses
das religiões; havendo um só Deus apenas, criaram a imagem de muitos;em Verdade vos digo,
que nenhum religioso e religiosa, entrarão ao
Reino dos Céus;porque é mais fácil que entre um
que não dividiu a ninguém, a um que dividiu;
nenhumde vós prometeu no Reino, dividir a
outro; nem no mais mínimo; as linhas Alfa, são
linhas que regulam vosso organismo; são o mais
microscópico que possuís; nenhum instrumento
de aumento de vossa ciência, pode vê-las; e não
obstante, desenhais alinha; é porque vossa filosofia é linear feita presente; com envelhecimento
instantâneo; porque a cada instante envelheceis;
as filosofias passam, os frutos ficam;as conseqüências ficam; sois provados com herança, como
resultado da prova filosófica de vosso pensar; em
Verdade vos digo, que todo pensar é uma justiça;
e toda justiça, um pensar; a Justiça do Pai, não
tem igual; porque o Pai abarca o Infinito que percorrereis; o que vós não podeis fazer; é por isso
que toda Lei saída do Pai é profética; Ele vê o
futuro de mundos e criaturas; mais ainda; vê o
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que ainda não foi criado; as linhas Alfa, possuem
o Fogo dos Sóis; o Fogo das Lumeeiras Solares,
cria matéria; a matéria e o espírito, são criações
iguais em Lei primeira; quer dizer que o ponto
de partida, saiu delas mesmas; porque livre arbítrio tem a matéria, como o tem o espírito; ninguém é menos diante de Deus; nem a matéria,
nem o espírito;ambos são iguais; as linhas Alfa
estão em todas as coisas; porque o de Deus está
em tudo; e todos reclamam a presença do Criador;
existe o livre arbítrio materializado do Criador;
e existe o livre arbítrio presente; está em todas
as partes; se olha a si mesmo; suas formas de
estar presente sem ser visto, são infinitas; porque
não só está em vossa dimensão; também está em
infinitas outras; porque sua Criação não tem nem
princípio nem fim; as linhas Alfa enlaçam as
moléculas e micróbios com os distantes sóis;
existe em torno de vós, um movimento que
jamais haveis imaginado; porque pedistes ignorá-lo; para que se cumprisse vossa prova de vida;
quando deixais o corpo de carne,tudo vedes; voltais ao estado normal, que tínheis antes de unir-vos a um corpo; vosso pedido de vida, incluía
um corpo de carne; nem todos os corpos do
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Universo, são de carne; porque a Criação do Pai
não está subordinada nem limitada a nada; simplesmente tudo imaginado existe; se não compreendeis tão simples Lei, é porque vossa
inteligência não vos dá para compreendê-lo; sois
pouco evoluídos; sois microscópicos ante o
Infinito; é por este complexo evolutivo, que se
vos ensinou ser humildes por sobre todas as coisas; assim evitais cair em negações de Leis que
não compreendeis; mas, elas sempre existiram;
é mais fácil que entre ao Reino dos Céus um que
teve humildade ante o Infinito que não compreendia, a um que negou o que não entendia; em
qualquer das provas e circunstâncias que vos
tocou na prova da vida, a humildade, é sempre a
primeira; lhe segue a alegria e a paciência; porque
todas se tornam humildade; a mais perfeita
humildade, é aquela que inclui alegria e paciência; humildade, alegria e paciência, são a meta de
todas as vossas 318 virtudes, que compõe vosso
pensar; porque todas têm o direito e a igualdade
de chegar a ser felizes; tal como o tem vosso
espírito; é por esta Lei Universal, que se lamentará o mundo; Pobres dos que escandalizaram!!
em qualquer de suas formas; em corpo, idéias,
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maus exemplos, vícios, más palavras; porque
nenhum que escandalizou, nenhum entrará ao
Reino dos Céus; todo escandaloso tampouco será
Ressuscitado no ano 2001; nem nenhum que
viveu a imoralidade em todas as suas formas; em
Verdade vos digo, que as 318 virtudes de vosso
pensar, acusam ao espírito no Reino dos Céus;
quando este violou a Lei do Pai; e quando não
viveu segundo as Escrituras; vós criaturas humanas, viveis segundo os homens; e não segundo o
Pai; todo o que viveu segundo a moral dos
homens, não entrará ao Reino dos Céus; porque
viveu estranha moral; é mais fácil que entre ao
Reino, um ermitão que não conheceu a moral
dos homens, a um que a conheceu; a Moral do
Pai ensina a Igualdade; não divide a seus filhos
em ricos nem pobres; porque todos receberam a
vida por igual; e todos devestes ter praticado a
Igualdade; em reconhecimento ao que vos deu
por igual a vida; vós prometestes ao Pai, imitá-lo
em todas as suas Leis; e o fizestes? Fizestes o
contrário; o oposto à Moral de seus Mandamentos;
engrandecestes ao dinheiro; e desprezastes a
humildade; vos dividistes servindo a muitos
senhores; sabendo que só satanás se divide a si
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mesmo; em Verdade vos digo que todos os que
participastes na maldita obra de satanás, não
entrareis ao Reino do Pai; é mais fácil que entre
ao Reino um que não viveu o sistema de vida
baseado no ouro, a um que o viveu; o que não
viveu tal escandaloso sistema de injustiças, fugiu
do demônio; fugiu da ilusão da vida; uma ilusão
que não levou em conta as Escrituras do Pai; se
tivésseis levado em conta as Escrituras do Pai,
não conheceríeis a divisão em nenhuma de suas
formas; não necessitaríeis de Juízo Final; não
seria necessário; teríeis a Moral de Deus; mas,
não foi assim; tendes a moral dos demônios chamados ricos; a eles seguistes na vida; que os ricos
vos dêem a Eternidade; porque não se pode servir
a dois senhores; vosso Criador, não vos dará
nada; porque não clamastes a Ele; que vos dêem,
aos que clamastes; porque aos que seguistes e
imitastes na vida, nenhum entrará ao Reino dos
Céus; é mais fácil que entre um camelo pelo olho
de uma agulha, que um rico entre ao Reino dos
Céus; igual Lei cumprem seus seguidores; em
Verdade vos digo, que por causa dos chamados
ricos, nenhum de vós entrará ao Reino dos Céus;
porque estes demônios da ambição, vos deram o
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sistema de vida baseado no cálculo do ouro; sistema de astúcia e desconfiança; em que meus
humildes, nunca foram considerados os primeiros; tal como se vos mandou; todo humilde é
primeiro diante de Deus; E por que vós, malditos
ricos, não os proclamastes primeiros? Por que
não lhes destes o melhor de vossas leis?... Por
que não lhes destes o governo deste mundo? E
vós hipócritas, prometestes ao Pai, comprazê-lo
por sobre todas as coisas; prometestes cumprir
com as Escrituras; eis aqui vossa obra, demônios
da riqueza; eis aqui o chorar e ranger de dentes;
eis aqui a tragédia provocada por vós; nenhum
filho deste mundo, por tê-los conhecido, entrará
ao Reino dos Céus; tendes a herança de satanás;
aonde estejais, haverão filhos divididos; e
nenhum filho dividido, entrará ao Reino dos
Céus; eis aqui que custa caro o violar a Lei do
Pai; advertidos fostes de vossa maldita filosofia
da riqueza; mas, insististes em conhecê-la como
prova de vossa vida terreal; tudo o que os filhos
tratam de provar nos distantes planetas, são
advertidos pelo Divino Pai Jeová; porque o Pai vê
o futuro de cada um; e vós insististes em virtude
de vosso livre arbítrio; o Pai a nada se opõe;
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porque sabe que seus filhos, hão de passar por
tudo; o destino da perfeição não tem limites; o
Pai aconselha e os filhos escolhem; quando o Pai
aconselhou aos que conheceis como ricos, o fez
vendo o futuro calvário deste mundo; viu como
gerações após gerações, iam ser enganadas numa
falsa justiça; viu como o mundo do futuro, cairia
nas garras dos demônios da ambição; havendo
ambição hereditária, não pode haver justiça; porque a Justiça verdadeira não conhece o interesse;
viu vosso Pai, como o ouro se apoderaria das
mentes do mundo; viu todas as baixezas e imoralidades, que se cometeriam pela influência do
ouro; mas, os cegos do espírito, insistiram em
provar a riqueza; mais lhes valeria não ter sido
ricos; porque agora serão pobres; e os pobres
serão os primeiros na Glória do Pai; em Verdade
vos digo, ricos do mundo, que ficareis na mais
espantosa pobreza; assim o pedistes no Reino
dos Céus; e assim será; ninguém pediu no Reino,
empobrecer a outros; por vós, malditos ricos,
meus humildes conheceram a pobreza; se existe
carestia de um todo, é porque outros o usurparam; se não houvessem usurpadores, não haveria
carestia de nada; se houve pobres neste mundo,
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é porque houve ricos; o pobre é produto de rico;
e não os ricos produto dos pobres; porque se
justificariam; o chamado rico, foi rico porque foi
mais astuto; herança demoníaca; a astúcia é própria do demônio; a astúcia trata de surpreender
a tranqüilidade de seus semelhantes; a astúcia é
válida, quando com ela se combate ao próprio
demônio; e vossos irmãos não são demônios; é
mais fácil que entre ao Reino dos Céus, um que
não foi astuto para com seus irmãos, a um que
o foi; as linhas Alfa possuem um magnetismo
que é o mesmo que tendes vós; porque matéria
e espírito, tiveram a mesma saturação magnética
no ponto de origem; a saturação magnética nasce,
e não cessa jamais de expandir-se; seu comportamento é igual ao comportamento do Universo;
o de Acima é igual ao de Abaixo; porque o
Universo todo, saiu de uma mesma Lei; criada
por um mesmo Pai; as linhas Alfa, vos acompanharão por eternidades; porque suas expansões
não têm fim; o magnetismo que sentis e não
vedes, é tão material como vós mesmos; o
Universo que pedistes, é só uma ínfima parte do
Universo propriamente dito; vosso Universo é
desconhecido; porque o Infinito anula ao Infinito;
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certamente que todos são os grandes desconhecidos; ainda que os mundos cheguem a conhecer-se entre si; eternamente penderá sobre todos,
um Infinito que jamais conhecerá o limite; as
eternidades ignoram às eternidades; só o Pai sabe
tudo; porque criou tudo; as linhas Alfa explicam
o mistério da própria vida; explicam como foram
feitas as coisas; porque a Criação do Pai, começou
quando vós não existíeis; é por esta causa, que
jamais saiu nem sairá do conhecimento de
homens, o princípio da Criação; portanto, tudo
o que se escreveu sobre a origem das coisas, não
corresponde à realidade; mas, tudo quanto se
falou e se formulou, existiu sempre; porque tudo
existe; o que não se pode provar num mundo,
existe em outros mundos; existe em distantes
Galáxias; porque o impossível não existe no Pai;
sendo por sua vez, o Criador do impossível; o
impossível, o nada, o vazio, a dúvida e os talvez,
são tão viventes como o sois vós; e todos vos
juntais de novo, no mesmo lugar aonde vos
conhecestes e fizestes alianças para conhecer
uma vida chamada humana; uma vida que não
conhecíeis; porque para conhecer as vidas do
Universo, há que vivê-las; é o que quis dizer-vos,
16
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no divino Mandato mais antigo do Universo:
ganharás o pão com o suor da testa; cumprindo
com a vida terreal, segundo os Mandamentos,
vos ganhais a Vida Eterna; se logrardes entrar ao
Reino dos Céus, sois eternos; eis aqui, uma das
divinas intenções, de vosso Pai; cada parábola,
contém intenções não ditas; porque um desejo
se pode expressar de muitas maneiras; em
Verdade vos digo, que recém agora sabereis o
verdadeiro significado das Escrituras do Pai; o
sabereis pelo próprio Pai; toda parábola saída do
Pai, não tem limites; porque nada no Pai o tem;
vós para ser provados, pedistes a Escritura
Sagrada, por parábolas; pedistes ser provados,
partindo pelas próprias Escrituras; vos propusestes lutar contra a indiferença que se apoderaria
de vós; e em Verdade vos digo, que todos caístes
na prova; nenhum deste mundo, sabe as
Escrituras do Pai de memória; nenhum cumpriu
o que prometeu ao receber a vida;todos prometestes nascer para engrandecer o do Pai, por sobre
todas as coisas da vida; mas, não cumpristes; e
se não cumpristes, o que podeis esperar do Pai?
Em Verdade vos digo, que para reclamar algum
prêmio, há que cumprir primeiro com o que se
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prometeu; o não cumprir, é uma imoralidade; é
mais fácil que entre ao Reino dos Céus um que
cumpriu, a um que não cumpriu; a Justiça do Pai,
se baseia nas mesmas Escrituras e Mandamentos
que pedistes; nada se faz, que não esteja nas
Escrituras; Escrituras e Mandamentos estão para
cumprir-se; o que vós chamais religiões, não está
nas Escrituras do Pai; não são árvores plantadas
pelo Pai, e da raiz serão arrancadas da evolução
humana; o Pai não divide nem confunde a seus
filhos, com muitas crenças; isso é dividir ao
mundo; só satanás divide e se divide a si mesmo;
as chamadas religiões, em nada serão levadas em
conta; porque seus criadores, serão julgados
segundo as Escrituras do Pai; serão julgados
como o resto das criaturas; em Verdade vos digo,
que serão os religiosos os menos invejados neste
mundo; porque por causa das chamadas religiões,
esta humanidade não entrará ao Reino dos Céus;
porque foram divididos na crença vivente; as
Escrituras do Pai, não foram cumpridas; porque
as violaram os falsos profetas da rocha; eis aqui
uma verdade; os chamados religiosos, são os anti-Cristos; porque comerciaram com a fé do mundo;
em Verdade vos digo, que basta violar uma
18
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microscópica parte das Escrituras do Pai, e já se
é um anti-Cristo; e os egoístas da rocha, não só
a violaram numa microscópica parte; sendo que
a violaram em tal grau, que nenhuma criatura
deste mundo, entrará ao Reino dos Céus; eis aqui
aos criadores da maior tragédia deste mundo; eis
aqui aos falsos profetas de minha Palavra; eis aqui
a rocha do egoísmo humano; um egoísmo, só
comparável ao egoísmo faraônico; demônios que
também se creram únicos; que acreditaram que
nunca seriam julgados pela Divindade; e a
Divindade os julgou e não deixou a nenhum deles
nesta terra; coisa igual acontecerá com a rocha
do egoísmo humano; não ficará nenhum comerciante da fé nem comerciante das necessidades
alheias; em Verdade vos digo, que nem religiosos
nem comerciantes, se conhecem no Reino dos
Céus; no Reino não existe o interesse interessado; em nenhuma forma imaginada; nem se
conhece filosofia alguma, que divida a outros; ali
todos vivem o Comunismo Celestial, com filosofia de criança; a filosofia religiosa e a filosofia
comercial, são próprias de um distante e desconhecido planeta chamado Terra; eis aqui uma
divina Revelação, que espantará às religiões e aos
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comerciantes deste mundo; ninguém os mandou
ser interesseiros e exploradores; eles deveriam
lutar contra tal tendência; eram suas provas na
vida; em Verdade vos digo, que chorar e ranger
de dentes terão; porque serão os primeiros a ser
julgados; porque assim o pediram no Reino dos
Céus; todo aquele que contribuiu ao sofrimento
de meus humildes, é primeiro na Justiça do Pai;
e todo sofrido, o último na Justiça; a maldade
tem hierarquia; e quanto mais ilustrado se foi
neste sistema de vida egoísta, primeiro se é na
Justiça do Pai; ninguém devia engrandecer-se
neste mundo; se haviam filhos que passavam
fome e frio; imoralidade vivente é; todo sofrido
e desprezado, será premiado; porque só vencendo a dificuldade, se cumpriu o Supremo
Mandato; o Criador da vida, premia aos que
souberam suportar a carga que eles mesmos
pediram; não existe outro mérito maior; é autêntico mérito espiritual.ALFA E ÔMEGA
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O Autor ensina seus rolos
telepáticas jornais.
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CIÊNCIA CELESTE
Se nasce buscando a Verdade; se inicia para o mundo
do conhecimento, a Revelação esperada por séculos e
séculos; vosso Criador se vale de Doutrinas Viventes
para fazer avançar aos mundos.-

Visite
https://www.alfayomega.com/pt-br/
e leia O QUE É VIR,
ea CIÊNCIA CELESTIAL.

O Rolo eo Cordeiro
(Apocalipse 5)

https://www.facebook.com/RevelacionAlfayOmega/

