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MENSAGEM TELEPÁTICA DO PAI ETERNO AO
MUNDO TERRESTRE; SEGUNDA MENSAGEM;
A PRIMEIRA MENSAGEM FOI OCULTADA AO
MUNDO PELA ROCHA RELIGIOSA.Sim filhos; 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; no passado vos enviou a Lei
Mosaica; lhe sucedeu a Doutrina Cristã; a terceira
que se inicia, é a Doutrina do Cordeiro de Deus;
esta Doutrina será também chamada Ciência
Celeste; seu principio está nos próprios elementos da natureza; a Escritura Telepática é o meio de
comunicação que se vale o Criador do Universo;
sempre há sido assim; no passado as Doutrinas
dos Profetas, se recebiam por Telepatia; porque
todas as coisas têm um princípio e uma causa
de ser; a Doutrina do Cordeiro de Deus, não
tem término; porque o Universo não o tem; e
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pelo mesmo, se estenderá por toda a Terra; será
traduzida a todos os idiomas do mundo; sua
influencia será tal, que fará cair ao materialismo
explorador; porque Nova Moral vem ao mundo;
a Moral própria do Milênio de Paz; as Doutrinas
do Pai Eterno, sempre transformam aos mundos; tal como aconteceu no passado da Terra; a
Nova Revelação foi pedida pelos atuais espíritos humanos; e se vos concedeu; todo instante
vivido em vossas existências, o pedistes e se vos
concedeu; a Nova Revelação é a continuação das
Sagradas Escrituras; uma coisa é ser estudioso
das Escrituras, e outra ser religioso; o primeiro
é eterno porque vosso espírito busca sempre sua
própria origem; o segundo é comercio da fé; as
religiões são as primeiras em ser acusadas ante
o mundo; na Doutrina do Cordeiro de Deus; as
chamadas religiões em sua moral humana hão
dividido ao mundo da fé; não têm direito a fazer
tal coisa; esqueceram que só existe um só Deus
apenas; uma só Verdade; só satanás se divide a
si mesmo; os espíritos religiosos são os mesmos
fariseus da época romana; pediram ao Criador
nascer de novo e emendar erros do passado;
e se lhes concedeu a prova; não esqueçam os
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religiosos do mundo, que todo espírito é provado
no destino que elegeu; vós espíritos da rocha,
fizestes o mesmo em distantes mundos; dividistes a outros rebanhos; deixastes a confusão espiritual em outras criaturas; enchestes de templos
materiais muitos planetas; e voltastes a fazê-lo
na Terra; é por isso que sereis julgados primeiro;
vós ao violar a Lei, vos converteis nos mesmos
anti-Cristos; e todo violador dos Mandamentos,
de fato o é; vós dizeis a santa madre igreja; Eu,
vos digo que ninguém neste mundo é santa ou
santo; a Verdadeira Humildade não necessita de
títulos que são desconhecidos no Reino dos Céus;
ate vosso microscópico planeta o é; só o Pai e
certos Profetas conhecem o planeta-pó chamado
Terra; a causa disso é que o Universo Vivente
do Pai Jeová não tem fim; e quem se crê grande,
não o é; por vós se escreveu a palavra rameira;
porque comerciais com minha divina Lei; cegos
guias de cegos; que transmitis a outros cegos,
vossos erros; ao estender-se a Nova Doutrina,
se dividirá vossa rocha de egoísmo espiritual; a
palavra rocha não simboliza eternidade de nada;
a Terra é relativa e não eterna; vós credes que
vossa igreja é eterna; os acontecimentos que
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virão, vos tirarão deste erro; só os humildes de
coração, têm ganha a eternidade; não, os que
ensinam a moral dentro da imoralidade; quando
meu Filho Primogênito disse no passado da
Terra: Sobre esta rocha construirei minha Igreja,
o disse vendo o futuro da humanidade; porque
a Trindade solar está em todas as partes; está
também nos tempos viventes: passado, presente
e futuro; e o que é que viu? Viu todas as vossas violações; viu como perseguistes a inocentes
criaturas; porque não compartiam vossas idéias;
viu como as mandáveis às fogueiras; viu como
perseguistes a grandes estudiosos e escritores;
pelo só fato de fazê-los ver o erro; viu como coroáveis reis terrestres; sabendo vossa rocha egoísta,
que só existe um Rei de reis; o Divino Pai; o
que dá e tira a vida; o título de Rei é do Mundo
Celeste; ao demônio se lhe chama espírito-rei;
os Mandamentos não ensinam fazer-se rei; eles
mandam ser humildes por sobre todas as coisas; viu como bendizíeis as armas com que se
matam os filhos do Pai; sabendo vós demônios,
que o divino Mandamento diz: Não matarás; viu o
comercio da fé; e viu toda imoralidade em vossos
espíritos; mas vos valeria não haver pedido nascer
4
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de novo antes decair de novo em violação; vossas
religiões são desconhecidas no Reino dos Céus; e
é desconhecida toda moral que pretenda dividir
a fé dos filhos do Pai; o único Templo conhecido
no Reino, é o Templo do Trabalho; o Trabalho
é o mandato mais antigo que existe; antes que
nascesse vosso microscópico planeta, o Trabalho
era e é praticado em colossais mundos; o Templo
do Trabalho jamais se reduz a pó; vossos templos materiais, sim que se tornam pó; e com isso
desaparece neste planeta, a adoração material;
uma adoração que nunca devia ensinar-se; por
esta adoração que descansa na hipocrisia, tendes
atrasado em vinte séculos ao mundo; em seu
plano moral e espiritual.-

Sim filhinho; este Desenho Celeste significa que
toda Justiça sai do mesmo modo como se
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reproduzem os seres; todos os espíritos humanos
viram esta Justiça no Reino dos Céus; porque a
todos lhes foi dado ver sua própria Justiça; tudo
existe no Reino dos Céus; ninguém vem cego ao
mundo quanto ao espiritual; a Justiça se amolda
a vossos atos; porque cada um prometeu fazer
seu próprio céu; a Justiça tem sua Lei nos
Mandamentos Viventes; que são a mesma Vara
com que sereis medidos; cada um de vossas
idéias possui uma intenção; e toda intenção se
torna física no Reino; a intenção é julgada quando
o espírito cometeu violação com ela; o corpo
humano é produto de Leis Magnéticas; saídas do
Macrocosmo; e chamadas Leis Divinas; quem
negue ser divino no microscópio que representa,
nega ao Pai; nega sua própria eternidade; porque
em infinitos céus lhe lêem a mente; e quando
essas criaturas celestiais, lêem nos espíritos, o
fazem julgando; quem negue ao Pai, os Céus
Viventes também lhe negam a entrada; o que se
faz Abaixo, repercute Acima; e aonde vá vosso
espírito, a Lei é a mesma; meus Mandatos são
iguais tanto Acima como Abaixo; o que muda é
a filosofia que por um instante se vive; vossa
Justiça é e será espiritual; o material não fica em
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vosso sal de vida; em vosso conhecimento; a realidade única para todo espírito, é a eternidade
que vive; não é o efêmero que sentia quando possuía corpo físico; corpo de carne que solicitou; e
lhe foi concedido; conceder um corpo físico, não
é como conceder uma coisa qualquer; o corpo é
vivente que momentaneamente também pediu
tal geometria física; e lhe foi concedido; a herança
é igual para todos; matéria e espírito têm direitos
iguais; ambas pedem; se fundem leis espirituais
e leis materiais; conhecidas no Reino dos Céus,
como Arca das Alianças; porque a materialização
de um espírito, não se faz à sorte; se faz com
responsabilidade; dizer o contrario, é menosprezar a si mesmo; e quem se menospreze, ao Pai
menospreza; que se encontra nele; não se vos
ensinou que vosso Criador está em todas as partes? No imaginado e no inimaginado? Certamente
que o sabeis de boca; mas, não por conhecimento
próprio; por esforço próprio; pelo suro da testa;
por mérito próprio; o que busca encontra; porque
é premiado no grau que empregou na mais grandiosa busca; porque podeis buscar muitas coisas
em vossas existências; e se não buscais ao Pai
que vos deu a vida, não entrareis ao Reino dos
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Céus; nunca entraram os ingratos; só os humildes; os que suportaram suas próprias provas na
vida; porque foram provas pedidas por eles mesmos, no Reino; toda prova que se passa na vida
a cada instante, a cada segundo, se pediu; e se
vos concedeu; ate a forma e característica de vossas mortes, o pedistes; e dentro de vossas provas,
pedistes cumprir a mais elevada Moral; a única;
porque sem ela não entrareis jamais ao Reino
dos Céus; e pedistes que tal Moral, vos fosse
ensinada na Terra; e se vos concedeu os divinos
Mandamentos; eles são a Vara; porque por eles
sereis julgados; e assim será até a consumação
deste planeta; bem poderiam os espíritos humanos, não estudar-me nunca; mas, o não viver na
Moral de meus Mandamentos, isso é treva; porque nunca entrareis onde está o Pai; é tão inaudito o tempo que estais longe da Luz, que teríeis
que nascer de novo para ler a cifra; o que não
está em vossa microscópica evolução; a justiça
que pedistes, começa pelo mais microscópio que
vossa mente possa conceber; assim foi, porque
o pequenino, o humilde, são os primeiros em
tudo; primeiros no Reino dos Céus e sua divina
Justiça; e primeiros ante o Divino Pai Jeová; e o
8
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mais microscópico que vossa mente pode conceber, são as vossas idéias; as mesmas que gerais
diariamente; as mesmas que pedistes no Reino;
as mesmas que sentis e que não vedes; todas as
vossas idéias, viajam fisicamente ao espaço; elas
tem o mesmo direito que vós; vós pedistes nascer
na matéria; elas igualmente; vós pedistes viver
num tempo e num espaço; vossas idéias , igualmente; o de Acima é igual ao de Abaixo; a herança
dos pedidos é igual em todos; pedem os gigantescos e pedem os microscópios; pede a matéria
e pede a nada viventes; e tudo o concede o Pai;
porque é Infinito; vossas idéias percorrem no
espaço distancias inauditas; distancias que jamais
calculareis; só o Pai sabe; vossas idéias são conhecidas no Reino, como Semente Galáctica; porque
delas nascem vossos mundos de vosso próprio
céu; escrito foi em meu Livre Arbítrio: Cada um
faz seu próprio céu; porque todos tendes em
forma microscópica, a Herança do Pai; o que possui o Pai, o possuem os filhos; tal como ocorre
com os pais terrestres; suas características hereditárias são transmitidas aos filhos; o de Acima
é igual ao de Abaixo; a Herança que vos deu vosso
Pai, foi de inocência e carente de filosofia; porque
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é vosso livre arbítrio o que escolhe; e tudo o que
haveis sido, é mérito vosso; porque tudo se ganha
com o suor da testa; com o esforço espiritual;
nada há na Criação do Pai, que não custe; tudo
custa e custará; porque sem o mérito espiritual
de cada um, não se pode entrar ao Reino dos
Céus; as comodidades de vosso mundo, nada
valem no Céu; toda comodidade desfrutada no
mundo, é prêmio já desfrutado; e é por isto que
foi escrito: E obtiveram sua recompensa; todo
desfrute material, não é mérito no Céu; e muito
menos quando tais desfrutes, são produto de
uma filosofia que para nada levou em conta, os
Mandamentos do Pai; tal filosofia tem seus dias
contados; porque o Criador dá e toma; vossa filosofia materialista, será cortada em sua expansão;
porque tudo tem seu tempo; porque tudo é relativo aos Mandamentos do Pai; uma relatividade
que vós mesmos pedistes em vossa prova de vida;
a queda de vosso próprio sistema de vida, é a
queda de vosso próprio jugo; será o mais acontecimento para os humildes; os explorados e
desprezados; porque todos são iguais ante Deus;
ninguém nasceu rico e ninguém nasceu pobre;
tal situação a criaram os espíritos ambiciosos; os
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MENSAGEM TELEPÁTICA DO PAI ETERNO...

que só vivem um só presente; os espíritos mais
atrasados em sua evolução; com este pensar efêmero frente à eternidade, não fizeram outra coisa
que subjugar ao mundo; todos estes demônios,
serão julgados pelo mesmo mundo; porque ninguém quer a condenação de sua alma; a Luz da
Doutrina do Cordeiro de Deus, transformará ao
mundo; porque assim está escrito no Reino dos
Céus; o mundo Terra fez o contrário ao que lhe
foi mandado; por séculos e séculos meu divino
Mandato lhe vem dizendo que os humildes são
os primeiros; em toda ordem de coisas; e que
haveis feito com o Mandato Celestial? Governam
meus humildes o mundo, sendo que são os primeiros em tudo? Certamente que não;porque
vejo que todo humilde é desprezado; não pode
figurar nessa imoralidade que chamais de alta
sociedade; e com que direito haveis criado tal
sociedade? Está acaso em minhas Escrituras? Em
Verdade vos digo, demônios da vaidade, que toda
árvore filosófica que não plantou o Criador, da
raiz será arrancada; assim é toda evolução vivente;
e quem vos criou e fez reis? Não sabeis que só o
Divino Pai é o Rei dos reis? E o título Rei não é
deste mundo; pertence ao Mundo Celeste; a
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satanás se lhe chama espírito-rei; os divinos
Mandamentos ensinam ser humildes por sobre
todas as coisas; não ensinam fazer-se rei; em
Verdade vos digo, demônios da maldita nobreza,
que nenhum de vós entrareis ao Reino dos Céus;
e junto convosco, tampouco entrarão vossos
filhos até a terceira geração; porque no Universo
Vivente do Pai Jeová, toda herança se transmite;
ninguém devia ser vaidoso nenhum microscópico
segundo de tempo; porque basta um segundo ou
menos de violação, e não se entra ao Reino dos
Céus; malditos reis do mundo; a inocência de
vossos filhos, vos amaldiçoará; porque por vós,
não entrarão no Reino; e junto a eles, todo aquele
ou aquela que vos serviu em vossa maldita filosofia; nenhum demônio chamado nobre entrará
ao Reino; porque no Reino só se conhece o mérito
do trabalho; a Filosofia Universal; a que pediu
todo humilde e todo honrado; os que foram e são
reis na terra, foram e são espíritos iludidos na
vaidade; têm em seus espíritos, a influencia galáctica de outras existências; existências onde tudo
era brilho material e nada de intelectualidade;
um sal de vida próprio das trevas; e não existe
demônio que não tenha sido rei em algum
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mundo; esta filosofia a encabeça o próprio satanás; desde o mesmo instante em que se rebelou;
e toda a legião que com ele se rebelou; todos os
espíritos humanos que pediram ter um rebanho,
uma nação, com um rei à cabeça, pertencem à
legião de satanás; porque todos saístes do Céu;
os espíritos adquirem costumes de outras criaturas; tal como ocorre entre vós; porque o de
Acima é igual ao de Abaixo; os imitadores de
satanás, estão repartidos entre os religiosos,
ricos, reis e os malditos que criam filosofias de
força; mas, nenhum demônio ficará; a Palavra
Vivente do Divino Pai, tudo o depura; tudo o
transforma; tal como transformou ao mundo
antigo com a Lei Mosaica; e posteriormente com
a Doutrina Cristã; agora o faz com a Doutrina do
Cordeiro de Deus; nada mais fácil para o Criador
do Universo, que transformar aos mundos da
carne, com sua Palavra Vivente; a mesma Palavra
que faz uns instantes celestes, disse: Faça-se a
luz e a luz foi feita; a mesma Palavra que vos deu
os Mandamentos; e a mesma Palavra que vos
julga por intelectualidade primeiro; e por leis
físicas depois; porque todo espírito o pediu
assim; pediu ser provado em mesmo Juízo Final;
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pediu ser provado em todo instante na vida;
começando com as dificuldades em interpretar
minhas Escrituras; tudo absolutamente tudo o
pedistes; até os mais mínimos detalhes da Ciência
do Cordeiro de Deus; isto vos dá uma idéia de
que até o invisível para vós, é controlado do
Reino dos Céus; vossas sensações desconhecidas;
a Justiça é para vosso pensar; vossas idéias; vossas intenções; vós mesmos o pedistes assim no
Reino; e também pedistes o esquecimento que
tendes de vossa origem; a forma e detalhes em
que fostes criados; mas, tudo o sabereis; porque
pedistes conhecer na Terra, a Luz do Cordeiro de
Deus; pedistes ser consolados no conhecimento;
pedistes Nova Doutrina; e pedistes a surpresa na
chegada desta Doutrina; a Doutrina do Cordeiro
de Deus, devia ser conhecida faz já muito tempo;
a incredulidade e o materialismo da rocha religiosa, vos ocultou a Verdade; eles têm Planos do
Cordeiro; os primeiros pergaminhos foram colocados em suas mãos; porque foram provados;
todo espírito é provado; estes demônios que ensinam uma fé em que nem eles crêem, pediram ser
os primeiros a ter conhecimento da Verdade; e
se lhes concedeu; o porquê ocultaram a Verdade,
14
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se deve a que cultivaram uma rocha egoísta em
seus corações; são os que menos crêem; estão
influenciados pelas leis da adoração material;
herança faraônica; que leva a enaltecer à pessoa;
em Verdade vos digo demônios da adoração, que
nenhum falso de minha Palavra, entrará ao Reino
dos Céus; nenhuma rocha egoísta entrará; amaldiçoados sereis por esta geração e as vindouras;
por vós demônios, esta humanidade não entrará
no reino; porque todos os segundos de vida transcorridos, foram tempo vivente em violação; basta
um segundo ou menos de qualquer tipo de violação, e não se entra ao Reino dos Céus; e ao
ocultar a Verdade ao mundo, mais distanciastes
a esta humanidade, do Reino; porque mais perpetuastes o erro; muito maior é o número de
segundos vividos em erro; cada segundo de violação, é um Céu que lhe cerra à criatura; todos
deveis somar os segundos que contêm um
minuto, uma hora, um dia, uma semana, um ano,
e o número de segundos de vossos anos vividos;
e todo cálculo deve fazer-se desde os doze anos;
antes dessa idade, todo espírito é inocente ante
Deus; e todo aquele ou aquela que tenha maltratado de feito ou palavra durante um segundo ou
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menos, a um de meus inocentes, os tais não
entram ao reino do Céus; porque eles em outras
existências, se queixaram no Reino, quando
sendo inocentes, que foram maltratados; é por
isso que foi escrito: Não faças a outro, o que a ti
não gostarias que te fizessem; portanto, nenhum
mau pai ou mãe ou padrasto ou madrasta ou
encarregado ou encarregada que teve crianças a
seu cargo, não entram a meu Reino; seus destinos
estão sujeitos à Justiça de meus inocentes; porque todo pequeno é grande no Reino dos Céus;
nos se vos ensinou que todo humilde é primeiro
ante o Pai? Isto significa que todo microscópico
é primeiro na Justiça do Pai Jeová; portanto vosso
espírito não é o primeiro no Reino; primeiros são
todos aqueles que vosso espírito desprezo na
Terra; vossos espíritos não podem pedir ser os
primeiros; porque se vos mandou ser humildes
por sobre todas as coisas; o último é sempre
humilde; não dá importância para si mesmo; em
Verdade vos digo que todo aquele ou aquela que
se deu importância na vida, não entra ao Reino
dos Céus; ainda que essa importância indevida,
tenha durado um segundo ou menos de um
segundo; e todo mal pensado que o tenha feito
16
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na mesma medida de tempo, não entra ao Reino
dos Céus; a queda desta humanidade, se deve ao
conceito falso e mundano, que vos inculcou a
falsa moral da rocha religiosa; esta rameira que
por séculos e séculos comerciou com a fé, fez
coisas segundo seus interesses passageiros; não
levou em conta o humilde; o humilde não se
rodeia de luxos; não falseia a si mesmo; porque
todo humilde passou pelo que estão passando os
que buscam o deslumbramento; todo materialista
é um espírito atrasado; que se ilude com um
microscópico presente; mais ainda; são ignorantes das leis do espírito; tal é a característica dos
chamados papas; cabeça de rameira; estas criaturas são desconhecidas no Reino; porque
nenhum entrou; só os humildes e simples entram;
e toda religião é também desconhecida; e até
vosso planeta-pó o é; isto se deve a infinitas Leis;
uma delas é que o Universo é infinito; tão infinito
que toda fantasia se torna realidade; a outra Lei
é que cada um faz seu próprio céu; e é assim que
os chamados papas e seus seguidores, que alimentaram uma filosofia de adoração materialista,
criaram ales mesmos seus mundos com tal filosofia; porque todo mundo está rodeado de um
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Céu; e cada um se faz seu próprio céu; a adoração
materialista não é árvore plantada pelo Divino
Pai; e não se conhece no Reino; como não se
conhece nenhuma doutrina ou ciência ou seita,
que não tenha levado em conta a meus humildes;
porque em Verdade vos digo, que este planeta
devia ser governado pelos humildes; porque eles
são os primeiros no Reino; são os primeiros
Acima, e devem sê-lo Abaixo; e se fez todo o
contrário; governam este mundo, os que não o
pediram no Reino; os espíritos das trevas o governam; porque em seus postos, não o fazem em
Nome da Luz; no me mencionam em seus discursos; a meta deles não é o Criador; é o efêmero;
o que dura um suspiro frente à eternidade; leio
suas mentes; vejo seus cálculos; porque estou em
todos os lugares; vejo que eles mesmos constroem seus mundos de trevas; em Verdade vos
digo governantes orgulhosos e vaidosos, que
nenhum de vós ficará; e não ficará ninguém que
não tenha levado em conta meus Mandatos; se
os humildes houvessem governado o mundo
desde o principio, vos asseguro que este mundo
não teria necessidade de um Juízo; são os violadores que criam os Juízos; nenhum violador
18
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entrará ao Reino do Pai; a Lei está em vós mesmos; sempre foi assim; basta pensar e estais
criando vosso Juízo; matéria e espírito pensam
em suas respectivas Leis; ninguém é deserdado;
todos têm os mesmos direitos; ninguém é menos
ante o Pai; estes direitos se manifestam em todas
as formas imagináveis; toda forma que vedes no
mundo que pedistes, vós presenciastes o pedido
delas; porque antes de vir às moradas planetárias,
se fazem primeiro alianças com os elementos da
futura natureza; e tudo quanto vossos olhos
viram durante vossa existência, o pedistes em
divina alianças; é por isso que no Universo
Vivente do Pai Jeová, a matéria e o espírito têm
direito a pedir Justiça; a matéria e o espírito possuem livre arbítrio; independente um do outro;
se assim não fosse, não haveria perfeição na
Justiça; na haveria equilíbrio nos direitos de cada
um; a Justiça do Pai sendo uma mesma, se manifesta em infinitas formas; porque nada Nele, tem
limites; toda Justiça nasce dos próprios atos realizados pela criatura; é o sal da vida, o que lhe dá
forma a sua Justiça; o Sal da vida é o mesmo
Conhecimento apreendido numa existência; e em
virtude de seu livre arbítrio os espíritos não
ALFA E ÔMEGA
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avançam igual no logro do conhecimento; uns
primeiro e outros depois; esta Lei explica a desigualdade física entre vós; cada conhecimento ou
sal de vida adquirido, se perpetua em vós; mas,
tudo é relativo em grau infinito; vós mesmos
criais a Qualidade e Calidad de vossas relatividades viventes; a Qualidade vos dá a Filosofia de
vosso pensar; e a Calidad vossa hierarquia espiritual no Reino dos Céus; a maior Calidad se
consegue com a humildade; seguida da alegria e
do trabalho; eis aqui o complemento do
Comunismo Celestial no Reino dos Céus; um
Comunismo Celestial com a filosofia de criança;
o que não cultivou a alegria durante a vida, não
entra ao Reino dos Céus; nenhum idiota de caráter entrará; ainda que a idiotia ou zanga, tenha
sido de um segundo ou menos; todos prometestes no Reino dos Céus, ser alegres na vida; imitando ao mesmo Céu; prometestes ser alegres
acima de qualquer circunstancia; não pedistes
ser idiotas de caráter; porque sabíeis que isso era
desconhecido no Reino; e sabíeis que sendo idiotas, não entrareis nele; se em vossas existências
tivestes zanga, se deve ao sistema de vida injusto
que escolheram os homens; e os criadores de tal
20
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sistema, deverão pagá-las neste Juízo; porque
assim o pediram; e assim se lhes concederá; sobre
os demônios que criaram o capitalismo explorador, cairá todo o peso da divina Justiça; estes
demônios da ambição e do predomínio, prometeram ao Pai Eterno exaltar sua divina Lei neste
mundo; não, em converter-se em seus próprios
carrascos; porque este sistema de vida, cujo produto é a ciência do bem e da comodidade, é o
jugo deste mundo; um jugo que chega a seu fim;
porque o principio dos Novos Tempos chegou;
Mundo Novo com Tempo Novo; Moral Nova,
com Destino Novo; não se vos ensinou que o
Criador renova todas as coisas? O Juízo Final se
inicia com a Doutrina do Cordeiro de Deus; um
final doloroso; porque toda violação à Lei do Pai,
só traz dor; tal como haveis experimentado a
injustiça em vossas vidas; injustiça nascida de
um sistema de vida que não o criou o Divino Pai;
e que é desconhecida no Reino dos Céus.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/

