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Este pergaminho telepático foi escrito em espanhol em 1977 em Lima, Peru.

A CONSTRUÇÃO DOS DISCOS VOADORES; DITADO POR ESCRITA TELEPÁTICA, PELO DIVINO PAI
JEOVÁ, DE TODAS AS PARTES.Sim, filho; vou ditar a origem dos discos voadores; que nas Escrituras do divino Pai Jeová, estão
como os Sinais nos Céus e como as bolas de
fogo; transportemo-nos, filho, aos sóis Alfa e
Ômega da galáxia Trino; Alfa e Ômega, divino
Pai Jeová? Está certo, filho; Creio ter lido um
tal termo em seu divino Evangelho, divino Pai;
Está certo, filho; O Filho Primogênito Solar
Cristo disse: Sou o Alfa e o Ômega; O que é que
isso quer dizer, divino Pai Jeová? Quer dizer:
Sou do seu lugar de origem; Eu sou de onde
você começou e onde você chegará; Eu sou o
Começo e o Fim de todo destino; Então, o termo
galáctico de Alfa e Ômega, é o mesmo que Rei-

no dos Céus? Está certo, filho; É o Macrocosmo
chamado Reino dos Céus; um lugar infinito,
onde tudo é gigantesco; onde o limite não é
conhecido em qualquer coisa imaginável; Que
cenas divinas eu vejo, Pai Jeová! Que grande
agitação! Não vejo seres humanos; Eu direi a
você, meu filho, que aqui no Reino dos Céus,
nada é mais importante que o Pai; Isto foi anunciado ao seu planeta Terra, na parábola divina
que diz: Do pó você veio e ao pó você retornará;
Isso significa que a Terra pertence ao Universo
dos planetas microscópicos ou dos planetas micróbios; Isso ocorre porque a criação do Pai Jeová não tem limites nem no tamanho de suas
criaturas nem nos planetas; Eu vejo que você
está espantado, filho; Sim, divino Pai Jeová; Que
imensos sóis de cores! E eles se transformam
em formas humanas e outras formas que eu não
conheço! Está certo, filho; são suas próprias
reencarnações que estiveram em outros Universos; Que revelação divina, Pai Jeová! Como Você
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sabe, Pai Eterno, no meu planeta Terra, isto que
eu vejo é posto em causa; milhões acreditam e
milhões não acreditam; Eu direi a você, meu
filho, que aqueles que não acreditavam, não terão mais existências; porque ao negar, eles se
colocaram contra todos os elementos, que constituem existências futuras; tais elementos também os negarão, quando pedirem novamente,
novas formas de vida; Por que você acha que foi
ensinado em seu mundo, que Deus é infinito?
Eu já estou entendendo isso, divino Pai Jeová;

seu infinito significa que você pode conceder
vida, em número ilimitado; Está certo, filho; e
eu direi que as existências infinitas, que o Criador oferece aos seus filhos, também lhes foram
anunciadas, no Evangelho divino; A parábola
que diz: Todo espírito volta a nascer de novo,
significa que muitas existências todos tiveram
e terão; se nasce de novo, para conhecer vida
nova; realmente lhe digo, filho, que aqueles que
só acreditam em uma única existência serão
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deixados com apenas uma; e aqueles que acreditam nas existências infinitas, permanecem
com o infinito; cada um recebe de acordo com
o que pensou na prova da vida; bastava acreditar para receber; Você vê esses sóis amarelos?
Eu os vejo, divino Pai Jeová; São, filho, a Família Solar, dos Sóis Alfa e Ômega; o lugar de onde
saiu o meu planeta Terra! Está certo, filho; Que
grandioso! Que mulher linda e divina eu vejo,
divino Pai Jeová! Quem é? É a divina Mãe Solar

Ômega; porque eu vou te dizer, filho, que os
sóis também têm sexos; tal como as criaturas
possuem nos planetas distantes; a parte superior é a mesma que a parte inferior; Quem teria
imaginado isso, divino Pai Jeová! Se os do meu
mundo, vissem essa sublime verdade! Ah! Se a
vissem, meu filho, no seu mundo, a maior revolução de todos os tempos aconteceria; tão
grande seria essa revolução, que desaparecería
o estranho sistema de vida, saído das estranhas
leis do ouro; porque um novo sistema de vida
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nasceria, baseado em leis eternas; Eu leio em
sua mente, filho, um vulcão de perguntas; Você
pode fazê-las para que os do seu mundo sejam
ilustres; Obrigado, divino Pai Jeová; escrito está
que você é nosso Criador divino, e nossa Luz
em todo conhecimento; Que horas são aqui no
Macrocosmo, chamado Reino dos Céus? Aqui
existe o tempo celestial; e eu digo-lhe, filho, que
um segundo de tempo celestial é equivalente à
um século terrestre; Que incrível divino Pai Jeo-

vá! Agora eu entendo muitos mistérios da Terra! Está certo, filho; é por esta lei dos tempos,
é que se diz que foi há apenas alguns momentos
atrás que o divino Pai Jeová, criou a Terra; A
mesma lei se cumpre para com os tempos, das
outras habitações planetárias; Isto, divino Pai
Jeová, significa que o tempo é relativo em grau
infinito? Está certo, filho; os tempos dos planetas estão subordinados ao tempo do local, de
onde eles vieram; todo tempo é vivo diante de
Deus; O que significa vivo, divino Pai Jeová?
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Isso significa que tanto a matéria quanto o espírito são expressos diante de seu Criador; A
matéria tem direitos iguais, aos quais o espírito
tem; nada é menos diante de Deus; nem a matéria em suas leis de matéria, nem o espírito em
suas leis de espírito; Que Luz para sua divina
Palavra, divino Pai Jeová! é por esta lei que Você
nos ensinou que somos todos iguais em direitos, em sua presença divina? Está certo, filho;
quando seu divino Pai Jeová expressou tal lei ao
seu mundo, o divino Pai abraçou o infinito;
abraçou a matéria e espírito; a prova de vida que
a sua humanidade pediu, devia ter considerado
isso dessa maneira; e não apenas limitar-se únicamente ao planeta; as provas são as provas; a
fé verdadeira, nenhum limite deveria ter sido
definido; não deveria ter se deixado influenciar,
por causa da natureza efêmera e limitada de um
planeta; aqueles que assim pensaram em suas
provações de vida, caíram em suas provações;
Não lhes foi ensinado que Deus era infinito?
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Assim é divino Pai Jeová; Vejo que as estranhas
leis do ouro, iludiram o mundo das provações;
Eu direi a você meu filho, que ilusão estranha,
tivemos que vencê-la também; não devemos nos
surpreender com o efêmero, em qualquer das
suas formas imagináveis; O que acontecerá com
eles, divino Pai Jeová, com aqueles que não se
opuseram à resistência mental, à estranha ilusão
do ouro? eles terão que pagar, filho, segundo
por segundo, do tempo que a estranha ilusão
durou; Segundo por segundo! Está certo, filho;
e isso é porque todo espírito humano pediu uma
provação de vida, com julgamento acima de todas as coisas; este pedido inclui tudo o que é
microscópico, tanto de matéria como de espírito; inclui as idéias geradas na vida, a partir dos
12 anos de idade; porque a inocência não tem
julgamento; inclui o segundo, a molécula, a célula, o invisível e o visível; o que você sente e
não vê; e o que é visto e tocado; Eu lhe direi,
meu filho, que ao Pai se pediu e foi prometido
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acima de tudo; O Criador não impõe nada, porque ele é infinito; o Deus vivo não obriga ninguém; obrigar é sinônimo de imperfeição e é
complexo; e o Criador não tem um tal complexo; Então vejo por sua graça divina, divino Pai
Jeová; vejo que a Divina Mãe Solar Ômega me
sorri; Eu reconheci você como um filho primeiro, vindo de um planeta de poeira distante e
microscópico; Sinto que lêem minha mente;
Aqui no Reino dos Céus, todo mundo lê a men-

te, como a coisa mais natural do infinito; aqui
nada é escondido, filho; e aqueles que praticaram o ocultismo em suas provações de vida, não
voltam a entrar no Reino; eu direi a você, filho,
que o ocultismo é da escuridão; não é das leis
da Luz; aqui como você vê, nenhum pecador de
nenhum mundo pode entrar; porque em todos
os momentos ele está exposto a ter sua mente
lida; e sendo um pecador, ele é expulso do Reino; divino Pai Jeová, vejo infinitos pontos brilhantes, que saem do divino ventre da Mãe So10

lar Ômega; O que é isso? São, filho, futuros
planetas terras; porque eu direi a você, filho,
que como aqui há tempo de Macrocosmo, a divina Mãe Solar Ômega, ainda continua a criar
planetas e criaturas; seu mundo envelhecerá e
desaparecerá, e a divina Mãe Solar Ômega; continuará a criar; Eu vejo e leio, filho, em sua mente, que você se pergunta o relacionamento que
existe entre o divino Pai Jeová e a Divina Mãe
Solar Ômega; Assim é, divino Pai Jeová; Eu direi a você, filho, que ambos temos o mesmo
poder de criação; somos igualitários no verbo
eterno; Verbo eterno, Pai divino? O que significa um verbo eterno? O verbo eterno, filho,
significa o poder que você tem, de criar colossalmente, na unidade de tempo mais microscópica; A Mãe e o Pai são inigualáveis no Universo; todo filho de todo mundo, nasce com seu
respectivo verbo criador; porque nada é deserdado da herança divina do Pai Jeová; de acordo
com a ciência pensante de cada criatura do cos11

mos, é a hierarquia que lhe corresponde em seu
respectivo grau de verbo; no seu planeta Terra,
o verbo humano foi diminuído; Por que divino
Pai Jeová? Porque toda criatura humana foi influenciada por uma psicologia estranha, interesseira e egoísta, saída das leis do ouro; porque
lhe digo, filho, que o estranho sistema de vida
chamado capitalismo, ninguém o pediu no Reino dos Céus; nem os chamados ricos pediram
por ele; porque nada de injusto é pedido a Deus;

Esse estranho e desconhecido sistema de vida,
que em suas estranhas leis incluiu desigualdade,
não está escrito no Reino dos Céus; Tudo o que
não está escrito no Reino, é dito ser estranho
ao Reino; e aqueles que viveram leis estranhas
ao Reino dos Céus, não retornam a entrar no
Reino; Que imensa revelação para o meu planeta Terra, divino Pai Jeová! Está certo, filho; e
eu vou te contar, meu filho, que esta revelação
causará um grito e um rugido de dentes no planeta Terra; É o começo do julgamento final, para
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um sistema de vida estranho, que ninguém pediu no Reino dos Céus; Eu o li, divino Pai Jeová,
em seu Evangelho divino; Nunca imaginei que
seria o julgamento, para o próprio sistema de
vida; Sinto muito, filho; Não estava escrito que
tudo imaginado e tudo criado, seria julgado?
Assim é, divino Pai Jeová; Vamos nos aproximar,
filho, aos sóis Alfa e Ômega; vejo que você tem
um interesse infinito, de testemunhar a construção dos discos voadores; Adianto, filho, que
a construção dessas naves celestiais não tem
limite algum; os sóis e os mundos são infinitos,
nos quais essas naves são criadas; de acordo
com a ciência do verbo criador de suas criaturas,
é o poder e hierarquia que lhes corresponde no
Universo infinito; quanto maior o poder em
seus verbos criadores, maior é o mandato que
é mantido sobre os elementos das naturezas
planetárias; Que laboratório enorme é isso! vejo
que não existe fim, divino Pai Jeová; Está certo,
filho; os laboratórios e fábricas do Reino dos
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Céus, vão do nascer ao pôr-do-sol; aqui são criados enormes naves prateadas; Assim vejo, divino Pai Jeová; Estou mudo de espanto e emoção;
Quão lindas são essas naves! Elas são bonitas,
paralisando o coração! Está certo, filho; Eu vejo
que todos aqui estão usando macacões azuis; e
vejo raios de cores ao redor de seus corpos; Está
certo, filho; Eu direi que o azul do céu simboliza a eterna filosofia do trabalho; Logo em seu
planeta Terra, todos se vestiam da mesma ma-

neira; os raios das cores são seus próprios céus,
onde eles realizaram reencarnações infinitas; na
Terra que você está, todos também têm raios de
cores, em torno de seus corpos de carne; são as
mesmas cores que você viu desde a infância; a
criatura humana tem 318 cores ao redor de seus
corpos; cada cor representa uma virtude no próprio pensamento humano; Podemos dizer, divino Pai Jeová, que toda virtude de pensamento
tem cor? Está certo, filho; a cor está no material
e no espiritual; porque a criatura é carne e é a
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mente; e a carne e a mente se influenciam mutuamente; O que entra através dos olhos é impregnado no todo em toda a criatura; Chamarei,
filho, três engenheiros celestiais; Ah! Como eles
apareceram tão instantaneamente? Foi, filho,
uma chamada telepática; Foi assim que eu chamei você, há tantos anos terrestres; É assim que
me lembro do divino Pai Jeová; Nunca posso
esquecer isso; Louvado seja Criador do Universo; estamos às suas ordens divinas, dizem os

engenheiros celestiais; Sim filhos do Reino;
Apresento à vocês um Primeiro Filho do distante planeta Terra; Planeta Terra? os engenheiros
celestiais perguntam; não conhecemos nenhum
planeta Terra, divino Pai Jeová; Eu sabia disso,
filhos; A Terra é um planeta de poeira; pertence
à galáxia Trino; é um mundo da carne; Ele tem
um sol anão de cor amarelo-pálido como companheiro; Que interessante, divino Pai Jeová; os
mundos desconhecidos sempre fascinam; Assim
eu leio em suas celestiais mentes, filhos, apre15

sente-se primeiro filho da Terra; Assim seja divino Pai Jeová; faça-se em mim, sua vontade
divina; Irmãos do Reino, eu sou Luis Antonio
pela graça divina do divino Pai Jeová; Eu pertenço ao planeta Terra; planeta de vida de provações; esquecendo de seu local de origem;
Bem-vindo seja, irmão terrenal; somos engenheiros espaciais; nos apresentamos: sou o engenheiro Paz; E eu, o engenheiro Dulcíneo; e
eu sou o engenheiro Celeste; Estávamos muito

interessados em saber sobre o seu mundo; tudo
o que interessa ao nosso Criador eterno é importante para nós; E para mim igualmente irmãos celestiais; Pediremos ao divino Pai Jeová,
que nos ensine sobre o seu planeta Terra, pela
televisão solar divina; Eu vejo que você está
espantado, filho; Este é o divino Pai Jeová; O
que é a televisão solar divina? A televisão solar
é essa; Ah! A Terra! O sistema solar que a rodeia! Que televisão colorida e gigantesca! Está
certo, filho; essa televisão divina é vinda dos
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próprios elementos do Universo; e não tem fim;
nunca a terá; Eu direi a você, filho, que esta
televisão divina também foi anunciada em seu
planeta Terra; No meu Evangelho divino que foi
dado ao mundo da provação, diz: o livro da vida;
Que fascinante revelação divina o Pai Jeová!
Certo, primeiro filho; A televisão solar é uma
das maravilhas do Universo; nos planetas de
provação, como é a sua Terra, essa televisão nasce dos mesmos elementos da natureza; tudo o

que foi feito durante a vida, está registrado nesta televisão solar; os discos voadores também
têm televisão solar; Eles, seus tripulantes, são
conhecidos como os Pais Solares; filhos mais
velhos do Cosmos, subordinados à divina Trindade no Pai Jeová; porque assim como há pais
humanos na Terra, também há pais solares fora
da Terra; a parte superior é a mesma que a parte inferior; e eu lhe direi, filho, que todo pai
solar também era uma criatura humana, em
mundos tão antigos, que estes já não estão mais
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no espaço; eles também eram criaturas de carne;
porque o princípio humilde é para todos; quem
não era humilde e microscópico, não se tornou
grande no Reino dos Céus; Isso significa que
nenhum planeta é único na criação; antes do
nascimento de cada planeta, haviam outros infinitos; Saber quem foi o primeiro é a busca
eterna de todos aqueles que pertencem ao Universo de pensamento expansivo; Meus filhos,
vou deixá-lo por um momento celestial; que os
engenheiros celestiais divinos instruam o filho
terrestre; Estarei em outros sóis; Que seja feita
a sua vontade divina, Pai Jeová; Vejo que os Pais
Solares, ao cumprimentarem o Eterno, fazem
isso levitando; Filho terrestre, você pode perguntar o que você gosta; são ordens divinas,
para instruí-lo; Eterno obrigado divino Pai Solar;
Por que você levita? Vejo que aqui no Reino dos
Céus, não se sabe apertar as mãos, como uma
forma de saudação; Assim é, irmão terrestre;
Nos planetas distantes nascem muitos costu18

mes; aqui no Reino como você pode apreciar,
não aperta a mão; Isso se deve ao fato de que
quando a mente de todos são lidas, nasce uma
outra psicologia viva, na eternidade do Reino;
Eu vejo que quando você levita, você coloca a
mão esquerda no coração; O que isso significa?
A Saldação Celestial, filho, representa um respeito ao todo no conjunto, de si mesmo; colocando a mão no coração, é cumprimentar igualmente, todas as virtudes do nosso pensamento;

Nos cumprimentos celestes, a própria individualidade deixa de ser importante; porque a psicologia celestial ensina que a individualidade,
está sendo transformada, como o espírito pensante vá conhecendo existências sucessivas e
eternas; O pensamento celestial não pára por
um momento, em si mesmo; Nós vemos, filho,
que você está absorto pensando nos orgulhosos
de seu planeta Terra; Isso é, irmãos celestiais;
Sempre me perguntei, de onde os orgulhosos
atraíam uma influência tão estranha; Nós lhe
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diremos, filho; O orgulho pertence à escuridão;
que são outras regiões do Universo, que nenhum filho dos Universos da Luz, ousariam
penetrar; os espíritos orgulhosos do seu mundo,
viviam na escuridão; eles viveram muitas existências nela; eles ainda têm alguma influência
da escuridão; Filho, acontece que, como o espírito exige a magnetização das vidas, as influências estranhas da escuridão enfraquecem; Para
os orgulhosos do seu mundo, eles ainda preci-

sam viver mais tempo; Isso acontece toda imperfeição, Isso dificulta a evolução do espírito;
é por isso que é necessário nascer de novo; o
espírito que não pede ao divino Pai Jeová para
voltar a conhecer alguma forma de vida, pára
em seu progresso e acaba entediado; Que lógica divina e simples! mas irmãos celestiais criaram a escuridão? Ou de onde veio o mal? Filho,
o mau surge dos mesmos filhos; é uma conseqüência da livre vontade do espírito; acontece
que, quando os filhos vivem muito, conseguem
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ganhar grandes ciências criadoras; e tendo grandes poderes, ficam orgulhosos e orgulhosos; até
certo ponto, que desafiam o mesmo Criador de
todas as coisas; é o que aconteceu com Lúcifer;
mais conhecido em seu mundo, como Satanás;
você deve conhecer, filho terrestre, que toda
ideia mental gerada pela mente não morre fisicamente falando; As ideias mentais são boas ou
más, germinam no espaço; e de todas as ideias
microscópicas e invisíveis, nasce um planeta

microscópico; isto é, que todos os filhos do Universo, tem a herança criadora do divino Pai Jeová; O Pai divino cria de forma colossal, e seus
filhos em uma forma microscópica; Todo planeta era uma ideia mental; e todo planeta quando
germina sua primeira ideia mental, nasce do
invisível ao visível; isto é, quer dizer que todos
atravessam tamanhos infinitos; é assim que seu
planeta Terra teve um tamanho similar à cabeça
de um alfinete; Foi, sem querer, uma bolinha,
uma pequena bola de ping pong, uma bola de
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futebol, uma bola de praia, até chegar à atual
bola terrestre; Quão fascinante e quão grandiosa simplicidade, para explicar o colossal! Assim
é, filho terreno; com a maior simplicidade e com
o mais elementar, que a mente possa imaginar,
o Criador de todas as coisas, explica o mais difícil e o que é impossível de explicar, nas ciências
microscópicas de seus filhos; Agora eu entendo,
irmãos celestiais, porque no meu planeta Terra,
os sábios não conseguiram encontrar a origem
do planeta; Eles não levaram em conta o microscópico! Eles não pensaram no interior! Eles
não eram igualitários em suas buscas mentais,
pela questão e pelo espírito! Assim é, filho terrestre; Que imenso fogo de cores eu vejo! É o
divino Pai Jeová! Quão colossal! Os solos gigantescos são vistos antes de sua presença divina,
menor do que a cabeça de um alfinete! Está
certo, filho; O Pai divino é único; Suas formas
divinas não têm limite conhecido; Vamos nos
aproximar, diz o engenheiro celestial Dulcíneo;
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que é dos três da hierarquia galáctica mais alta;
Louvado seja o divino Pai Eterno! E eu, filho
terrenal, eu digo o mesmo; Inclino-me e coloco
minha mão esquerda sobre meu coração; e eu
sinto nesse momento supremo, algo como um
doce choque elétrico, que atravessa meu corpo;
e eu sinto que um doce sonho se apodera de
Mim; mas, não adormeço; de galáxias distantes,
filho, eu tenho ouvido você; Diga-me filho terreno, a última coisa que você falou com os engenheiros celestes, você não lembra de nada?
Meu divino Pai Jeová, você quer dizer a origem
dos planetas? Está certo, filho; Penso, Pai divino... Eu lembro de você, primeiro filho; No
Evangelho divino que pediu o mundo da provação, uma parábola anunciou o que vocês estavam falando; É a parábola divina que diz: Devemos ser humildes, nos tornar grandes no Reino
dos Céus; Assim é, divino Pai Jeová; E o que
mais humilde e microscópico, que uma ideia
mental? Que exato, divino Pai Jeová! Suas ideias
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mentais, filho, representam o mais microscópico que sua matéria possui; As idéias que você
gera em todo momento, quando você pensa, são
tão pequenas, que só se deixam sentir, e não se
deixam ver; Que incrível divino Pai Jeová! E
ninguém nega suas ideias, mesmo que não as
veja! Assim é, filho; E lhe direi, meu filho, que
esta lei do humilde e do microscópico destrói
aqueles que pediram a provação do materialismo; Porque eles acreditam em suas ideias! Que
divertido, divino Pai Jeová! Filho, engraçado e
triste; porque todas as ideias que geraram du-

rante a vida, as que se proclamaram materialistas, não carregam o selo do Criador de todas as
coisas; o seu futuro e os planetas microscópicos
terão que lutar uma eternidade, para o Pai divino visitar-te; Isso significa, divino Pai Jeová, que
tais futuros planetas pertencem à escuridão?
Propriamente tal, não; mas, durante o desenvolvimento e expansão deles, dramas tremendos
ocorrerão entre suas criaturas; tais planetas fu24

turos, não serão adequadamente tais, paraísos;
Eu direi a você, filho, que quando uma ideia é
gerada, o que está sendo criado é uma onda
magnética eternamente expansiva; e à medida
que essa onda cresce, seu magnetismo microscópico também cresce; e invade toda a natureza
futura, do futuro planeta nascente; as criaturas
pensantes desse planeta também receberão a
influência do magnetismo, da ideia em desenvolvimento; isto é, a filosofia de pensamento da
vida diária, de tais criaturas, será negar ao Criador de todas as coisas, seus próprios direitos
divinos; Que horrível, divino Pai Jeová! Está
certo, filho; Assim como aconteceu com Adão
e Eva, no seu paraíso terrestre microscópico;
Microscópico, divino Pai Jeová? Está certo, filho;
Quando o paraíso de Adão e Eva nasceu, seu
planeta Terra, era do tamanho de uma bola de
ping-pong; Que surpresa, divino Pai Jeová! O
filho surpreso torna-se uma realidade, filho;
porque nada é impossível para o Criador de to25

das as coisas; Por que você acha que foi ensinado ao mundo da provação, que Deus é infinito?
Estou entendendo, divino Pai Jeová; desde
quando eu era criança e comecei a vê-lo em todos os lugares, eu entendi isso; Divino Pai Jeová, o que tenho assistido todos os dias e desde
que eu era criança, o mundo da provação saberá? Tudo será conhecido filho; e tudo será escrito em Rolos, como fazemos todos os dias; A
humanidade pediu para saber em sua provação
de vida, os Rolos do Cordeiro de Deus; pediu a
Luz do conhecimento; pediu para saber o que
eles não sabiam; o que o mundo já conhece, a
Revelação divina não repete; Assim seja divino
Pai Jeová; seja feito em seus filhos, sua vontade
divina e amorosa; Eu adiantarei, meu filho, que
a Escritura Telepática que você diariamente é
ditada por seu divino Pai Jeová revolucionará o
mundo; Eu vejo isso desde criança, Pai divino;
A televisão solar que está dentro da minha mente, faz-me ver o futuro deste mundo; Está certo,
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filho; Tudo o que você vê, tudo se torna realidade; Isto é o que assistimos como um Pai divino, desde que eu era criança; Vejo algo que
me causa grande tristeza; Eu vejo o grito e os
ranger de dentes, de todos aqueles que não me
acreditavam, quando eu lhes comuniquei suas
divinas Novas; Até zombaram de mim; Eu sei,
filho; eles esqueceram que todo espírito é testado na vida; Por que aconteceu assim, divino
Pai Jeová? Filho! que pergunta! Eu vou te dizer,
filho; aqueles que negaram você e aqueles que
zombaram foram influenciados por uma estranha fé, que em sua própria psicologia incluía
muitas crenças, exsistindo apenas um Deus;
Quando os espíritos pedem reencarnações, conhecem formas de vida, ninguém nega, que o
Pai divino enviará com o passar do tempo, aos
planetas distantes escolhidos por ele; então Pai
divino, de onde veio uma tão estranha negação?
Saiu, filho, da estranha influência religiosa, que
dividiu ao mundo da fé, em muitas crenças, ten27

do apenas um só Deus; Assim como você me
disse, divino Pai Jeová, quando eu era criança.
Assim foi, filho, a ver o que mais você se lembra
desses anos quando criança, quando seu divino
Pai Jeová, em virtude de seu divino libre arbítrio
de Pai Criador, decidiu se comunicar com você;
Me lembro divino Pai Jeová, que o estranho egoísmo de negar, o que Você envia ao mundo, está
escrito nos respectivos Evangelhos planetários;
no nosso Evangelho divino, você adverte aos

chamados religiosos, de sua futura divisão mental, em todas as crenças espirituais; Mencionado, filho; A parábola divina - aviso que diz: Somente Satanás divide e divide-se à si mesmo;
Está certo, filho; Satanás, a força do mal, me
dividiu em meus anjos, nos tempos mais remotos do Reino dos Céus; os espíritos religiosos,
me separaram dos meus filhos terrenos, em
muitas crenças, tendo apenas um Deus; Essa
estranha confusão mental sobre o Pai divino,
ninguém pediu no Reino dos Céus; porque ne28

nhuma filosofia de pensamento, que divide
meus filhos, nos planetas distantes, existia no
Reino dos Céus; os religiosos nascidos durante
o julgamento da vida, pagam segundo a segundo, momento a momento, seu trabalho estranho
e desconcertante; por causa deles, nenhum espírito humano, que em sua inocência conhecia
o magnetismo da divisão, nenhum retorna ao
Reino dos Céus; nem nenhum entrou; entrou
no Reino dos Céus, com a mesma inocência que
saiu; neste mundo, o chamado religioso, esqueceu que o julgamento final divino é para todos
igualmente; mais ainda filho; por eles o julgamento começará; O termo bíblico que diz: E
julgará todos acima de todas as coisas, significa
que todos os religiosos e todos os que ensinaram formas de fé, no julgamento da vida, estão
no juízo final; Se todos são julgados por suas
obras, as formas de fé, que foram todas dadas
na prova da vida, também estão, dentro do trabalho; Que clareza divina de expressão, você
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tem, divino Pai Jeová! Por uma pequena coisa,
eu sou a Luz de todo conhecimento; divino Pai
Jeová, posso ver na televisão solar divina, o fim
dessa estranha forma de fé, que dividiu tudo?
Sim filho, aqui está; Ah! Que televisão colossal
em cores! Atravessa as nuvens da Terra! O que
você vê, filho? Vejo que todos os gritos religiosos; Vejo outros amaldiçoando suas próprias
ideias; Vejo que o mundo os despreza; Eles não
te perdoam, a tremenda tragédia espiritual, de
não voltar ao Reino dos Céus! Agora eu entendo o divino Pai Jeová, o significado da parábola
divina do seu Evangelho divino que diz: E haverá choro e farfalhar de dentes; O que mais
você vê, filho? Vejo mares humanos que destroem os templos materiais; Que tremendas cenas,
divino Pai Jeová! Muitos se suicidam! Pior para
eles, filho; porque o mandamento divino diz:
Você não vai matar e, certamente, você também
não se matará; Ah! Que Homem lindo! Ele brilha como um sol! E faz a natureza tremer! É
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Cristo! Está certo, filho; sua instrução terrestre
não lhe diz; Seu divino Pai Jeová diz-lhe, através
da intuição e da consciência; Obrigado infinito
divino Pai, Jeová; escrito está que em todos os
lugares você estará; do invisível e de tudo, você
se expressa; Está certo, filho; Que mares humanos, divino Pai Jeová, cercam o Filho Primogênito! Você nunca viu nada assim! E você é o
primeiro a vê-lo, meu filho, depois do Pai; Acabei de entender uma sublime verdade divino Pai

Jeová: o Filho Primogênito é também um Pai
Solar; Sim, filho, é assim; O que você acabou de
ver, o mundo da prova também deve saber; meu
Evangelho divino diz: E chegará brilhante como
um sol de sabedoria; meu Filho é Primogênito
Solar; é da Trindade Solar no divino Pai Jeová;
sua humanidade pertence à Trindade Humana
no divino Pai Jeová; cada qual em sua própria
hierarquia galáctica; e ninguém está deserdado;
Pai Divino, os discos voadores estão na Terra!
Que enorme! Está certo, filho; Quando um Filho
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Primogênito Solar pede uma reencarnação de
glória, em um determinado planeta, com Ele
atuam os poderes do Reino dos Céus; O que
você vê agora filho? Vejo que dentro dos discos
voadores, seus tripulantes estão vendo em televisores solares, as mesmas cenas que ocorrem
no planeta Terra; Sim, filho; a parte superior é
a mesma que a parte inferior; O que mais você
vê? Eu vejo a comunicação telepática entre o
Primogênito Solar Cristo e a tripulação dos discos voadores! Sim filho; sempre foi assim; todos
enviados do Reino do Pai, sempre se comunicaram telepaticamente com o Reino dos Céus;
A causa está dentro de cada profeta, que pediu
ao divino Pai Jeová, a reencarnação como tal; É
assim que o seu mundo recebeu as sagradas
escrituras de todas as épocas; durante suas vidas
como profetas, em todos os momentos eles tinham a telepatia viva, em seus respectivos
graus; O que significa isso, divino Pai Jeová?
Significa que todo o poder que é pedido a Deus
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é proporcional ao verbo divino alcançado por
cada um; Para que você entenda isso, vou explicar-lhe o seguinte: entre meu Filho Primogênito Cristo Solar e os outros profetas que conheceram o mundo, há um abismo de diferença;
Meu Filho Primogênito pertence ao Macrocosmo; um lugar infinito no Universo, onde tudo
é gigantesco; onde não existe limite; Os profetas
como Buda, Allah, Muhammad, etc., pertencem
ao Microcosmo; é por isso que eles não vão julgar o mundo, onde eles deixaram um ensinamento; O mundo será julgado pelo Filho Primogênito, como foi escrito.-

Escreve: ALFA E ÔMEGA.-

Rolo Nº 3319
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Revela o divino Pai Eterno a seu Enviado:
Sim filho; vamos começar a série explicativa das
naves prateadas; porque os tempos chegaram;
não há nenhum fato acima e abaixo, que ele
não tenha seu tempo; as naves prateadas que as
crianças terrestres chamam de discos voadores,
são naves de origem solar; são criaturas angelicais; e sua missão é fazer cumprir as leis divinas
do Pai; pois há tudo no rebanho universal; as
naves prateadas têm uma construção acima do
conhecimento humano; são naves construídas
nos próprios sóis; ou em mundos próprios das
altas hierarquias solares; alcançaram tal nível
de perfeição, que se entendem diretamente com
a matéria; assim como meu Filho Primogênito Solar Cristo fazia; Ele era um pai solar; um
Filho mais velho do Pai Jeová; e Ele prometeu
como tal, vir ao mundo brilhante como um sol
de sabedoria; meu divino Filho Primogênito é
dos mesmos filhos que tripulam essas naves
deslumbrantes; A Trindade Solar não é como a
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criatura humana; que recém está começando a
subir do chão; os Filhos Primogênitos são infinitos; eles estão em todas as partes; assim como
o Pai; Não lhe foi ensinado que Deus está em
todos os lugares? As naves prateadas sendo de
origem solar também estão em todas as partes;
pois os próprios sóis formam o conhecimento
vivo na Santíssima Trindade no Pai; O Pai divino
também é fogo; e tudo o rodeia; e tudo o cria;
as naves prateadas também são suas criações
divinas; são o resultado de infinitas existências;
elas e sua tripulação nasceram de novo; eles
também eram pequenos e humildes em mundos
que já não estão mais lá; para serem grandes no
Reino dos Céus; para tornarem-se ótimos sóis
de sabedoria; eles também cumpriram e ainda
cumprem o mandato divino: você ganhará seu
pão com o suor de sua testa; porque o que está
acima é o mesmo que o que está abaixo; ninguém nasce perfeito; todos nascem inocentes
e carentes, de qualquer ciência; tudo custa no
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Universo; tudo é luta; a parábola divina que o
explica, refere-se a todas as criaturas do Universo; nem as naves prateadas deixam de cumprir
o mandato divino; e significa que é necessário
lutar na imperfeição para alcançar a perfeição.Escreve: ALFA E ÔMEGA.-

O Autor ensina seus rolos
telepáticas jornais.
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Diario CORREO en Tacna-Perú, mayo de 1974.

37

La Ciencia Celeste se
extenderá por toda la
Tierra; será traducida
a todos los idiomas
del mundo.
Escribe: Alfa Y OMEGA

Lo de Dios es Universal; lo de Dios no es exclusivo de nadie.
57 idiomas.
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