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Prólogo

Muitas pessoas estão tendo visões de luzes que se movimentam
no interior de seus lares, luzes da cor das estrelas de brilho penetrante para
quem mantiver a concentração olhando para elas, eu vi por diversas vezes
essas luzes, sei que são Anjos, sei que são Arcanjos, pois me concentrei
nelas há muito tempo atrás e recebi ensinamentos do Pai e Ele aqui está.
Os Arcanjos apareceram para diversas pessoas de diversas partes de formas
diferentes como luzes e em sonhos despertos, algumas dessas pessoas
estão conosco auxiliando neste livreto para que outras pessoas que viram
essas luzes queiram conosco gratuitamente participar de um grupo Cristão.
Sabemos de muitas pessoas que viram essas luzes e muito mais do que só
as luzes. [AP 7: 1 ao 8]. Todos foram avisados. [MT 25:13] Ele ja está aqui.
O que escrevo aqui abalará a estrutura religiosa formada pelos
intelectuais religiosos equivocados que nunca viram Anjo ou Arcanjo
nenhum, ainda ignoram o Filho do Homem e os Mestres que estão
encarnados, [AP 14:6-8] é preciso que a verdade mesmo no final, seja dita
e exaltada para trazer todos os seres ao arrependimento; por isso os Anjos
apareceram para muitas pessoas de coração simples, um supremo esforço
do Real Ser delas para que lutem na Superação interior. Por causa dessas
autoridades eclesiásticas que reprimem os alquimistas cristãos,
desconhecendo o nascer de novo da água e do Espírito; [JO 3:5] algumas
pessoas tiveram medo de dizer o que viram, pois precisariam ter coragem
para dizer afim de ajudar a humanidade; concentrando-se nas luzes e
despindo-se de valores intelectuais inúteis, suplicar ajuda a elas (Arcanjos)
para compreender o motivo delas aparecerem; assim essas pessoas
estariam conosco, em vez de perder esse anelo divino na dúvida fatal pela
falta de fé, coragem, desapego; sem fé não há proteção das hierarquias
que estão aparecendo em formas de luzes para os seus veículos físicos,
são Mestres, Anjos, Arcanjos. Nós nada temos contra essas pessoas que
viram as luzes, mas temem acreditar que são dos Arcanjos. A Fé sempre
comprovará nossas palavras, pois amamos todos os nossos irmãos. Foram
diversos sonhos lúcidos e visões que mostram com claridade as
compreensões fundamentais de que Deus não quer dinheiro, muito menos
igrejas luxuosas, isso é vaidade, são aparências, o dinheiro nunca pagará
os pecados; o dinheiro foi a perdição da humanidade, Deus apenas quer
um coração simples verdadeiramente arrependido que tenha fé nos
Três Fatores. Pessoas que compreenderam que coisas materiais são apenas
coisas materiais que não possuem ALMA, assim sendo não poderíam perder
suas ALMAS no apego às coisas, cargos, dinheiro, pessoas, etc.
Que o medo de lutar em prol de nossos irmãos seja vergonhoso diante
dos Santos Arcanjos que estão unidos neste final dos tempos num último
esforço para tentar salvar a humanidade; alguns poucos que têm coragem
como teve Jesus “o Cristo”.
Nós devemos ser íntegros com a palavra de CRISTO cumprindo a
risca suas lições únicas, capazes de salvar as pessoas, antes do final do
mundo que já começou e vai se processando lentamente.
Assim disse Raphael Arcanjo um dos que estão à frente da comitiva
de Anjos para curar o corpo mental dos Soldados do Cristo que se lançarem
à frente de si mesmos para vencer a Grande Rameira que se camufla e
VM. Raphael

A Aparição dos Arcanjos do Apocalipse

7

engana os fiéis com evasivas e medos, dando falsas sensações de
segurança, petrificando as pessoas na inércia. Facilmente serão enganadas
por falsos profetas que nos acusarão de mentirosos, alguns são donos do
comércio religioso e outros inimigos da humanidade que não querem que
este livreto avance, sendo entregue a todos de graça, porque contém a
verdade, esses que adormecidos ousam interpretar as escrituras à letra
morta para beneficio próprio, a fim de manipular e trair o Cristo, nunca
trabalham sobre si mesmos com os Três Fatores do Cristo Vivo
continuamente. Não basta tagarelar trechos bíblicos; é preciso compreender
com profundidade. Essa é a Grande Rameira, formada pelos sete pecados
capitais; raros são os Cristãos da atualidade que compreenderam como
combater a Grande Rameira; essa abominação aprisiona a Alma dos
Cristãos no trilho de conceitos e teorias
Todos devem seguir o exemplo de Francisco de Assis, sabendo
equilibrar-se para construir as vestimentas do Senhor, ou trajes de bodas da
alma, dos quais fala a Bíblia, trabalhando com o Grão, com a semente na
castidade científica para nascer de novo, quebrando todos os tabus sobre o
que significa nascer de novo, na passagem que narra a visita de Nicodemos
a Jesus, compreendendo a fundo o que a Bíblia diz em Levítico 14 :15, ali
está a chave da ciência para a salvação, deve ser vivida dedicadamente
juntamente com outras duas chaves que foram entregues pelo CRISTO.(Lc
9:23)
Ficou bem claro que o DÍZIMO nunca foi o dinheiro. Disseram com
fervor que o dinheiro foi a perdição dos homens, que se matam por um
papel pintado, mas DÍZIMO quer dizer: Primeiro DEUS e depois nós...
Primeiro a Obra do Pai e depois nós. Jesus ensinou o caminho que todos
devem percorrer, em igualdade, pois o Caminho do Cristo é Único, ninguém
chega ao Pai senão através do Cristo... Que compreendam profundamente
o que aqui deixo gravado. O Cristo Cósmico é a única força capaz de
reduzir as cinzas essa grande rameira que se manifesta em forma de
pensamentos, desejos, defeitos psicológicos, cobiças, apegos, luxúria, etc.
Suplicai! Padecei em arrependimento pelos pecados que carregas,
suplicando à Nossa Mãe Divina que elimine qualquer defeito que tenha
descoberto em si mesmo, renunciando ao materialismo que te escraviza.
Aqui neste livreto estão sendo revelados pontos fundamentais da
Doutrina Cristã e dos mistérios da Fé que foram esquecidos e não
assimilados corretamente, além de quebrar muitos tabus quanto ao modo
de operar em si mesmo, segundo após segundo, para receber
verdadeiramente o Cristo no coração. Devemos lutar para não trair o Cristo,
nunca trocá-lo por bens materiais, desejos, fantasias e demais prazeres da
carne e se um pensamento desses nos vem à memória já é defeito.
Nós não buscamos outra finalidade, a não ser transmitir as Lições
Cristãs verdadeiras que foram escondidas e não são compreendidas pela
humanidade, não queremos nada em troca, além da felicidade de aprender
a lutar em prol da salvação única e verdadeira de nós mesmos e da
humanidade. Existem alguns Santos no plano físico. Conhecemos alguns
Mestres. Mestres são aqueles que tem o Pai dentro, Santos são os
Iluminados. Que estão Trilhando este caminho.
VM. Raphael
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1- Não existe amanhã para o ego.

A

qui vemos Perseu que é a
representação de cada um de nós
quando trilharmos o caminho da
superação interior; seremos um
Perseu, um Hércules decepando
com a espada flamígera a cabeça
da medusa interior; que representa
a personificação de defeitos
psicológicos (a besta), em outras
palavras é o satã interior. Somente
dissolvendo o ego de instante a
instante passamos a conhecer
verdadeiramente o que é o Amor,
Liberdade, Felicidade. Entretanto,
enquanto não se fizer um trabalho
psicológico acirrado de segundo a
segundo, buscando a máxima
compreensão e equilíbrio, eliminando agregados psiquicos libertando a
essência, resulta, que seremos sempre escravos e vítimas das
circunstâncias desastrosas da vida. E nesses tempos do fim, somos
candidatos seguros para a morte segunda que diz a Bíblia, pois, é justamente
na morte segunda que o ego será aniquilado nos mundos infernos, depois
de passar pelos horrores do abismo. Arrependa-se, antes que seja tarde de
mais. Se voce viu as luzes dos Arcanjos compreenda que é um esforço de
Deus para que voce faça o trabalho de superação interior seguidamente,
não justifique seus erros, elimine-os.
Assim disse João Batista: Voces que se Julgam, Sábios, Justos e
Piedosos, que mostrem com fatos os “frutos do arrependimento”.
Arrependa-se.

2- Os Conceitos Religiosos

E

m poucas palavras compreendemos claramente ao que diz
respeito tudo que nos foi revelado
se referindo as diversas igrejas que
existem como fábricas de conceitos religiosos equivocados, a Chama do CRISTO está muito longe de
todos esses que acusam, que brigam e discutem pela supremacia
Cristã de suas igrejas, criadores e
vendedores de teorias, resultando
que assim não possuirão a chama
do CRISTO, conferimos na ilustração, a realidade de hoje, onde vemos vários dogmáticos adoradores
de um CRISTO histórico em plena
guerra externa pelo domínio do
VM. Raphael

A Aparição dos Arcanjos do Apocalipse

9

comando religioso, acusando um ao outro de impostor, etc. Resulta que
diante do Cristo todos eles são impostores enquanto não houver arrependimento profundo. Por toda parte nascem doutrinas enredadas na arrecadação de dinheiro, fabricadas por donos de luxuosas igrejas e mansões, mas
que, pelas posses e poses, estão apartados da chama do CRISTO VIVO
em seus corações, dádiva esta dada aos humildes de coração, que não
possuem posses materialistas nem apego de perder ou vender a Alma por
coisas; que sabem que não vieram ao mundo a passeio, e sim para lutar na
Obra do Pai, vencendo o inimigo secreto. Seguindo o exemplo dado por
Jesus e não o de idolatrar Jesus. É notório que nenhum desses se arrependeria, se acham salvos sem necessidade do arrependimento
Pois, seria uma ironia acreditar que o Cristo como perfeição fosse
ser cúmplice do luxo dos fariseus, da preguiça, iniqüidade, das diferenças
sociais, das riquezas de mammon, dos apegos dos covardes, isto está
claro que jamais o Cristo Vivo seria complacente com os homens que escravizam pessoas para a aquisição de bens materiais, esses que cheios de
pose de Santos blasfemam contra a humildade simples de Cristo que sempre virá aos humildes. Aos que não cobiçam riquezas e não sonham com
dinheiro e nem nada, nem estão petrificados na covardia do apego da
cumplicidade. Muitos equivocados sinceros são enganados por falsos profetas que tiram equivocadas interpretações da bíblia, para satisfazer seus
prazeres materiais escravizando milhares de pessoas, obrigando-as a dar
dinheiro para manter suas luxuosas igrejas e suas casas em seus brindes
de fino bacará. Na farsa, na acomodação. Eis que os fariseus de hoje são
mais cruéis do que aqueles do passado que quiseram matar o Cristo Jesus.
Muitos que se dizem cristãos com exceção dos católicos não aceitam
à Nossa Senhora, que é a clara representação de nossa “Mãe Divina” a
qual entregamos nosso coração nas mais profundas súplicas de
arrependimento de nossos pecados. Assim diz o Arcanjo Raphael:
“A Igreja Apostólica que prefiro chamar de casa de orações, que utiliza
símbolos sagrados autênticos da doutrina Cristã preservando-os; embora
não compreendam absolutamente nada dos profundos significados dos
Simbolos: o altar, a Cruz, o Cálice, o vinho, a ceia; símbolos vivos da
transmutação; mas pela devoção à Nossa Senhora (Mãe Divina), na
dedicação da oração aos demais Anjos e Arcanjos”. É este o único motivo
das aparições dos Arcanjos do Apocalipse a alguns fiéis desta igreja que
dão seus testemunhos além da convivencia com o Budhisatwa.
O catolicismo cometeu muitos erros em nome de Deus, como a
Inquisição. Naquele tempo os verdadeiramente cristãos praticavam os
ensinamentos em secreto, pois a maioria do clero eram Hipócritas, como
Magos Negros que não aceitavam a verdade de CRISTO que aqui
entregamos, esses inúteis como pestes, ratos de igreja, ervas daninhas
destroçaram a Fé das pessoas condicionando-as ao erro, foram castigados
com a peste negra doença que dizimou muitos inquisitores por terem
queimado vivo muitos heróis que lutaram pela humanidade, como Joana
Dark, e etc.. Hoje dizem que nós e que somos os errados; e a história se
repete; não é novidade que dentre nós existam traidores, aqueles que
buscam por confortos, festas, luxo, viver bem, onde possam continuar
alimentando suas vaidades, luxúrias, apegos e mentiras, querendo a todo
custo que Deus ou o Cristo seja complacente de seus desejos, delitos e
covardias. Isto é impossível, pobres pessoas estão confinadas a morte
segunda no averno.
VM. Raphael
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Por isso os Arcanjos e Mestres não fizeram suas aparições em Igreja
nenhuma, pois a Fé não é algo mecânico, não é LUXO. O Cordeiro de
Deus não nasceria no luxo. A Igreja verdadeira é o corpo de cada homem
e cada mulher, a Fé é a emoção pura em devoção ao Cristo, em
arrependimento profundo, não é algo superficial intelectual cheio de
justificativas, conformismos e medos. Mesmo que muitos fiéis sacerdotes
levem a vida inteira no templo, de nada adianta, se não praticarem
minuciosamente a eliminação dentro de si mesmos, aqui e agora, da
Grande Rameira, dos “sete pecados capitais e suas raízes psicológicas
mais diminutas”. Existe um modo prático, que necessita de práticas
contínuas, para captar as inúmeras manifestações desta abominação
psicológica. Só assim se compreende o Caminho Cristão. O verdadeiro
trabalho Cristico é eliminar do interior do homem os inúmeros defeitos
psicológicos que escravizam-no em trilhos de hábitos mecânicos. Levante
a espada da justiça contra si mesmo. Nós apenas entregamos este livro de
graça sem querer nada em troca, sem vínculos ou medo de nada.
Comprovamos na prática o que aqui escrevemos.
A representação na gravura abaixo é de um Arcanjo que tem na mão
esquerda, a balança da Justiça Divina. Todos serão Julgados por suas obras,
ninguém escapará da hora do JUÍZO FINAL.

3 - 1º Fator de Cristo “NEGAR A SI MESMO”.
A Utilização da Espada

V

emos aqui o Arcanjo Miguel eliminando um agregado psíquico, um demônio, o “ego”,
essa é a tarefa que devemos fazer, cada um de
nós, de segundo a segundo de auto-observação
para capturar a ação do ego em seus mínimos
detalhes, se anelamos a salvação, suplicaremos
de todo coração a Nossa Senhora que elimine
de nós aquele sentimento ruim, são ramificações
dos sete pecados capitais; suplicando assim:
Mãe Minha tira de mim este defeito, desintegra-o... E cada vez que se manifestar, repetimos, não serão eliminados na mesma hora, mas
vão perdendo força, pois, estamos combatendo
suas manifestações em diversos sentimentos,
pensamentos que vem em busca de alimento.
Essas atitudes terão de ser contínuas, só
na continuidade é que se chega a eliminação
dos defeitos; se é que realmente queremos nos
salvar. O Arcanjo Miguel ensina como devemos fazer para eliminar agregados psíquicos.
A Lei Divina não é Tirana: Uma Lei superior Lavará uma Lei
inferior, este livro é Lei Superior. Todos têm como pagarem suas dividas.
A verdade nua e crua aqui está sendo revelada. Vigiai a cada segundo
para não caíres em tentação.
VM. Raphael
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4 - Os Dois Reinos (a escolha)

Reino do Pai: O Primeiro Mistério acima de tudo, Amar o Senhor
teu Deus (Real Ser) acima de tudo, de todo teu coração e de toda
alma. O Reino do Pai é o único Reino de onde tudo se originou, pois, tudo
foi, é, e sempre será cósmico, antes de se tornar mecânico, humano e
ignorante; tudo voltará ao princípio, o que muda é a consciência diante da
escolha e do discernimento contínuo, na vivência plena do caminho único
do CRISTO CÓSMICO que se estende dentro de cada um de nós, que está
VIVO, não existe a idolatria histórica. Renunciar ao Reino de Mammom
(Materialismo, Mammon = Satã Interior) de segundo a segundo, se fazer
valente e contínuo na auto-observância de si mesmo, eliminando ações
involuntárias ou voluntárias dos espectros mentais, sete pecados capitais
em suas ações hipnóticas dentro e fora da psicologia, renúncia total ao
ego, ao senhor do materialismo hostil, renúncia ao capitalismo selvagem,
renúncia aos desejos carnais e passionais, renúncia ao luxo que na verdade
é o lixo, reconhecer-se com remorso diante do Real Ser como imperfeito e,
morrer em si mesmo, negando a si mesmo, negando alimentar uma segunda
natureza hostil, responsável pela desgraça no mundo. Abdicar-se de
prazeres mundanos, seguir a si mesmo, o seu coração, para não cair nas
armadilhas do inimigo. É urgente levantar a espada da Justiça contra si
mesmo; limpando-se, segundo após segundo do lixo psicológico que carrega
dentro o ‘ego’. Trabalhar secretamente e silenciosamente; ser humilde e
devoto ao Pai em Temor de seus atos diante do Ser. Quem renuncia ao
Reino de Mammon “sela” a aliança em obediência ao Pai. Este é um
Homem verdadeiro, digno da vida eterna. “Eis aqui o Grande Drama
Cósmico. Ninguém chega ao Pai servindo a dois senhores”. Eliminar com
urgência a hipocrisia. Não se pode mesclar os Reinos. “No Reino de meu
Pai existem muitos Reis (amar ao próximo como a si mesmo)”. Aquele que
quiser vir depois de mim que negue a si mesmo (renúncia total ao reino
do egoísmo) pegue a sua cruz (contato sexual entre marido e mulher sem
ejacular as águas da vida; levítico 14:15) e, siga-me (seguir o caminho do
Cristo Vivo, carregando a sua cruz ao monte das caveiras, na Jerusalém
de cima, cumprindo assim a aliança com o Pai (Real Ser que está dentro e
não fora de nós) renunciando ao TER para receber o SER.
2º) O Reino de Mammon: É ignorar a própria origem espiritual
trocando o Ser por: Maledicência; Vaidade, Orgulho, Inveja, Gula, Mentira,
Luxuria, nos fascínios de ostentação, desejos e caprichos que escravizam
a Alma humana; amarrando o coração em coisas materiais. Materialismo,
Capitalismo, autodestruição; esses que se entregam ao fascínio do TER
renunciando ao SER; no egoísmo, no egocentrismo, no falso poder, na
ignorância ilustrada; no intelectualismo subjetivo que é veículo de espectros
pensantes que vivem na mente; Idolatria a Deuses de barro e argila, presos
a heróis do passado, esperando um salvador externo; apegos ao lixo
material; sempre defendendo seus defeitos; em desejos ativos e passionais,
sempre justificando erros, escravos de hábitos mecânicos em uma multidão
de eus psicológicos, que cada um tem uma vontade diferente; amantes
da entropia e involução no averno, desenvolvendo e personificando o satã
interior. Quem não luta por conhecer a si mesmo se torna ignorante ilustrado.
VM. Raphael
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Assim disse Cristo a todos:
“Não vim trazer a Paz e o Conforto e sim a ESPADA para a
Guerra Santa” (MT 10:34)
Assim disse o Arcanjo Raphael:
“As pessoas pensam que serão salvas sem que precisem fazer
algo para merecer isto, pensam que assim como andam serão salvas,
que basta falar em Jesus que Ele salvará a todos, isso é um erro fatal.
Elas não aprenderam a lição que o Grande Mestre ensinou a todos,
que é preciso levantar a espada contra si mesmo, para eliminar o Satã
interior com urgência, é preciso aprender duma vez por todas como
manejar a Espada, se é que querem verdadeiramente a salvação pelo
Cristo”. E concluiu dizendo: “Ajuda-te que eu te ajudarei” “tudo que vir
a mente é defeito”.
Nós após estas palavras entramos em reflexão profunda.
Posteriormente tive sonhos despertos onde me encontrava lúcido e aprendi
como é que se utiliza a espada, compreendendo a fundo que se passaram
2000 anos e ninguém aprendeu nada das palavras revolucionárias que o
Cristo Jesus dissera, muito envergonhados, nós juntamente com nossas
esposas nos reunimos passando a escrever este livreto que hoje minha
insignificante pessoa está diagramando para entregar gratuitamente como
uma obra cristã verdadeira. Sou um dos que dão testemunho vivo do
ensinamento de Cristo; vivendo-o em profundidade.
Prezados irmãos! Assim disse minha pessoa, um Cristão cheio de
Fé que acredita que possamos fazer a humanidade compreender e lutar
com os Três Fatores do Cristo Vivo entregando a verdade a todos.
“O mal carregamos dentro de nós, ele são aqueles diversos
pensamentos involuntários que nos vem sem querer, aquele nervoso, aquela
ansiedade, aqueles desejos, aquelas preocupações diversas que nos
escravizam, que achamos que não são defeitos, são os sete pecados capitais
buscando alimento em nós onde muitas foram as vezes que eu mesmo
nem soube o que fazer com tais desejos e vontades involuntárias, eis que
hoje depois dessas tantas reflexões compreendi a fundo a mensagem dos
Arcanjos que por misericórdia divina nos ensinaram o que vem a ser a
espada que CRISTO disse que trouxera e como utilizá-la.
Por esses dias coloquei em prática o que aprendi desta forma que
irei transmitir a vocês, foi me passado que todos os dias eu deveria buscar
um local tranqüilo e ali buscar o silêncio interior, o silêncio mental, então
comecei a praticar, onde sentado em posição confortável, passei a buscar
este silêncio interior, pude notar que eu mesmo não obedecia minha própria
vontade de ficar em silêncio sendo interrompido por diversas vozes,
pensamentos, incômodos, não conseguia me concentrar no silêncio interior,
passaram-se os dias e eu não havia adquirido êxito nas tarefas cristãs
ensinadas, então fiquei muito triste com a minha incompetência, ajoelhei a
beira da cama e rezei, fui assistido por uma luz branca que percorreu o
quarto, e perguntei a Ela se havia algo que não tinha entendido direito,
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mas, não obtive resposta naquele dia, logo anoiteceu, fui me deitar com a
barriga para cima, fiquei nesta posição sem me mexer tentando me
concentrar no silêncio interior, de repente, foi como se eu tivesse acordado
e levantado, parecia um sonho, mas era tudo Real, e vi um jovem de branco
de cabelos cumpridos que me cumprimentou e eu a ele, Nesta hora lembrei
da pergunta que tinha feito e não obtive resposta, perguntei novamente a
Ele... Poderia me responder àquela pergunta? O que está me faltando, tem
alguma coisa que não entendi da lição que recomendaste que fizéssemos?
E a resposta foi essa: Sim! Amado Filho! Fizeste corretamente a busca
pelo silêncio interior apenas não compreendeste como se utiliza a Espada
e quero que saiba querido filho, que não será você que utilizará a espada e
sim a Nossa Senhora, você só deve suplicar a Ela cada vez que sua
disciplina for interrompida por qualquer que seja, o pensamento, desejo,
vontades alheias, tagarelice mental e etc. Busque sempre o silêncio mental
e suplique para se manter neste silêncio. suplique a Nossa Senhora
seguidamente com muita Fé, com os sentidos perceptivos buscando um
apoio dentro de si, pode buscar as batidas cardíacas, se não conseguir
atingir a concentração nas batidas tem defeito impedindo então suplique
até que o silêncio mental se estabeleça. Assim:“Minha Nossa Senhora,
Oh minha Mãe elimina de mim este defeito, tira-o, elimine-o. Assim
seguidamente até que o silêncio se faça presente, se neste silêncio muitas
imagens começarem a surgir, você pergunte com firmeza desta forma: “
Qual a verdade disso?” Aguarde o silêncio responder, voltando
imediatamente ao silêncio como que aguardando algo acontecer.
Depois deste diálogo eu despertei na cama assombrado com o que
havia aprendido e ao mesmo tempo feliz por dentro, algo que não sei
explicar, meus dias após este acontecimento passaram a ser diferentes,
algo mudou em minha vida, passei a aplicar as tarefas continuamente, não
me preocupo com nada mais, nada me tira do sério, sempre pratico; percebi
que algumas das pessoas que possuem Fé, que tiveram este encontro com
o Arcanjo Raphael, também estão agindo desta mesma forma”. As súplicas
são contínuas; o estado de alerta é contínuo: Na mente, coração e no sexo.
Separei alguns desenhos para exemplificar melhor o que vem a ser
esta tarefa deixada pelos Arcanjos como última e única saída para o
problema das catástrofes.
Na próxima gravura podemos verificar as centenas de pensamentos
e desejos involuntários que nos invadem, trazendo lembranças amargas
ou de adultério, ondas negativas, de inveja enfim uma infinidade de tipos
de pensamentos bons e maus, são todos defeitos e etc.
Vemos que quando começamos a suplicar à Nossa Senhora que
elimine de nossa natureza esses pensamentos, depois que implantamos
esse modo operante em nossas vidas somos assistidos pela grande Lei
Divina e somos ajudados, as dificuldades são por hora facilitadas para que
avancemos na eliminação de alguns defeitos que nos fazem de escravos;
jamais devemos buscar as facilidades e sim enfrentar as dificuldades com
vontade de vence-las; vemos que numa ânfora a Mãe Divina ou Nossa
Senhora vai soltando os defeitos à medida que avançamos no trabalho.
VM. Raphael
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epois de estudarmos mais detidamente estes procedimentos começamos a compreender que Jesus se referia exatamente a isso quando
disse a seguinte frase: “Aquele que quiser vir depois de mim, que negue a
si mesmo” alegramo-nos por termos decifrado essa parte da bíblia que por
muitos anos que fomos à igreja, nenhum Padre nos explicou como seria o
negar a si mesmo, sua importância como prática cristã, na compreensão
correta, em ação direta contínua num modo operante de auto observação.
Depois, dessas compreensões todas passamos a nos reunir, vimos
que nosso grupo começou a crescer e as aparições das Luzes dos Arcanjos
foram mais contínuas. São muitas pessoas que buscam pelas divindades
do lado de fora, mas nem suspeitam que elas estão do lado de dentro, que
do lado de dentro é o lugar para encontra-las. Muitas pessoas assim
apareceram em nosso grupo, víamos nelas que foram impulsionadas
internamente até nós para realizar o trabalho, mas assim como nós, elas
não sabíam como começar um trabalho cristão verdadeiro, então, passamos
a ensiná-las. Hoje essas pessoas estão dando também seus testemunhos
da felicidade que é possível alcançar. A felicidade em CRISTO única tal
como nos ensinou o Grande Mestre. Vigiai de dia e de noite.
Passei a aplicar as tarefas continuamente em tudo que fazia, mantinha
a atenção dobrada dentro de mim, concentrado na atividade que estava
fazendo, não deixando dispersar a atenção, para captar um pensamento
involuntário, uma tagarelice interior, ou qualquer desequilíbrio emocional,
desde uma lembrança de algo errado que tenha feito no passado, as súplicas
são seguidas, de segundo a segundo fico vigiando minha psicologia, no dia
todo. São muitas súplicas a Nossa Senhora para que elimine diversas
ramificações dos sete pecados capitais que atuam em nós. E eu não me
dava conta disso, até começar este trabalho Cristão maravilhoso.
Certa vez fiquei nervoso com algo que não vale a pena lembrar, vi
que a razão alimentava meu orgulho e a ira de querer tirar satisfação com
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um sujeito que havia me tirado do sério, aí lembrei imediatamente das
palavras do Arcanjo que me disse assim: “Lucas tu irás escrever um livreto
para todos os Irmãos Cristãos, pois, tu és o mais indicado para esta tarefa,
então só por você dizer a verdade ensinando o caminho estreito da
superação interna, do negar a si mesmo, sendo este o único caminho para
a felicidade verdadeira, muitos irão se virar contra você, não perca seu
equilíbrio, apenas lembre-se dessas palavras: “A Razão vem do Ego que
gosta de ter razão, que alimenta o orgulho de ter razão, que discute, que
acusa, difama e calunia, que quer mostrar aos outros que é justo, na vaidade
que nunca erra na vida e isso já é um dos maiores erros, “a Soberba”,
ausência de implantar disciplinas de busca pelo caminho, compreensão,
de paz e humildade.
Depois deste dia e desta compreensão estreitei a minha prática de
eliminação de defeitos, levando na imaginação este defeito que quis
alimentar-se, a um tipo de banco dos réus dando ao defeito a minha própria
imagem e passei a lembrar quantas vezes este defeito já fez mal a mim e
a outras pessoas, neste orgulho imundo, magoei muita gente amada, não
querendo abrir mão da razão por orgulho, medo e vaidade, imediatamente
depois destas compreensões passei a suplicar a Nossa Senhora
seguidamente que eliminasse de meu interior aquele defeito de orgulho .
Todo dia quando atingia o silêncio mental, lembrava deste defeito, então,
passei a eliminá-lo, pude notar que foi nascendo a humildade, a paciência
e o amor aos outros. Passei a compreender vivendo o que disse Jesus
“Amai-vos uns aos outros” isso só é possível quando passamos a fazer
este trabalho sobre nós mesmos, começamos a despertar para este amor,
passamos a vivê-lo, e isso é maravilhoso. O Amor verdadeiro é firme,
cumplicidade não é amor, ser um santarrão não é ter amor, ser tirano não
tem amor. O amor é único só o tem quem trabalha com os Três Fatores do
Cristo Vivo corretamente, sem tagarelices, raciocinios mortos sobre o
ensinamento.
As pessoas que possuem anelos divinos passaram a fazer a mesma
tarefa e o resultado está fazendo muita diferença, essas pessoas já não
discordam mais, há uma harmonia nos lares muito importante, uma
compreensão mútua, e se esquecemos de suplicar uma só vez num dia à
Nossa Senhora já vem o remorso, claro que temos que manter sempre a
observação em nossas atitudes internas, isso é algo contínuo. Tornou-se
natural como respirar.
Em certas ocasiões estava eu concentrado no silêncio e apareceu
um defeito que invadiu minhas percepções internas, querendo me fazer
cair na sua ladainha, querendo que eu me identificasse com a ilusão que
lançava na mente, mas como eu estava atento, supliquei a Nossa Senhora
com muita Fé que eliminasse esse defeito de mim, pude vê-la empunhando
a lança (espada) da Justiça tirando de mim aquele defeito traiçoeiro, foi
assim que compreendi fundamentalmente que não somos nós que
manejamos a espada, mas a Nossa Senhora (Mãe Divina que todos nós
temos), quando fazemos uma súplica carregada de Fé na Virgem Maria e
no Espírito Santo, sempre somos atendidos, temos que ser contínuos.
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5 - A Emergência do Negar a si mesmo

ós compreendemos que os Anjos, Arcanjos, Mestres e todas
essas hierarquias tenham feito essas tantas aparições, de tantas formas
diferentes, pela emergência destas lições que entregamos neste livreto
por que não há mais tempo a se perder o final dos tempos está em cima de
nós, os inúmeros conceitos religiosos criados pelas milhares de seitas e
religiões que usam o nome de Cristo Jesus, cometem erros atrás de erros,
fazendo da vida de Jesus algo histórico. Jamais ensinam a verdadeira Bíblia
Viva e, sim a LETRA MORTA de versículos decorados e nunca vividos em
sua plenitude, os Anjos, Arcanjos foram claros que não serão cúmplices
desses que cometem milhares de traições ao Adorável Cristo, esses
criadores e vendedores de teorias e fornicadores do verbo e da carne.
Os Mestres estão aparecendo aos seus veículos físicos neste final
dos tempos aos que têm corações simples e cujas orações a Deus são
sinceras de coração aberto, que sempre quiseram aprender as lições cristãs
para sair do sofrimento, sabendo que eliminar defeitos psicológicos é rasgar
a si mesmos na profunda renúncia do negar a si mesmo ensinado e
vivido por Cristo Jesus, e só quem faz este trabalho contínuo de
forma decidida pode ser chamado de Cristão, um grande exemplo
disso foi São Francisco de Assis e nós aqui damos testemunho da
verdadeira Obra do Pai.
A Humildade é um fator primordial ao Cristão verdadeiro, que
quer falar com os anjos, não é tagarela, não insulta aos outros, não é
maledicente ou caluniador, um Cristão verdadeiro é silencioso, autoobservador segue o seu coração buscando o silêncio iluminador, nas práticas
cristãs verdadeiras.
Um verdadeiro Cristão, quando sente um impulso de acusar alguém
disso ou daquilo, olha para seu interior para ver a sua realidade interna
perguntando: Será que não tenho esse pecado também vivo em mim?
Suplicando imediatamente a Nossa Senhora para que elimine de seu interior
esse terrível mal que viu na outra pessoa, pois um verdadeiro Cristão Jamais
julga os outros, mas Julga-se a si mesmo com pulso firme, com muita
compreensão e severidade, para eliminar os inimigos do Pai que infelizmente
habitam dentro de nós camufladamente. Assim disse o Arcanjo Raphael
em Sonho, “Há mais traidores do Cristo na religião do que fora dela”. Referiuse a esses que em falsa postura de mansidão, nessa falsa pose de santo,
camuflam seus mais profanos e mundanos ideais na falsa religiosidade,
querendo comandar, querendo conceituar o DIVINO, intelectualizando-o,
querendo dar forma ao que não tem forma, mas que assume a forma do
que quiser; blasfemos que querem personificar a DEUS nos seus dogmas
religiosos conceituais. Deus não é um Livro, Deus não é um conceito, Deus
não é uma Palavra, Deus está vivo, Deus não é manipulável, Deus é a
vida, é a semente, é o Cristo, temos que nos enquadrar em Deus e jamais
ao contrário, como se vê, com tudo girando em torno de bens materiais, do
dinheiro, das riquezas, do apego, do poder político degenerado e estúpido.
Muitos sacerdotes erram constantemente querendo se adequar ao
Povo para não serem desprestigiados, ou seja, para a igreja não ficar vazia.
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A Aparição dos Arcanjos do Apocalipse

17

Hoje as igrejas estão repletas de adúlteros, fornicários, afeminados e todo
tipo de degenerados, a Igreja não tem pulso firme em conduzir os fieis ao
ARREPENDIMENTO PROFUNDO, tal qual ensinaram Jesus e João Batista
no rio Jordão. Se assim procedesse poucos ficariam na igreja, mas qual
será o interesse, em não ensinar como deve ser aplicada a lição predicada
pelo CRISTO, no dia a dia dos fiéis? Porque a igreja não exige fidelidade
no cumprimento desse fator fundamental, que é o negar a si mesmo?
Quer viver de aparências? Pensam que é só entrar na Igreja que já estarão
salvos, isso não seria hipocrisia? Não ensinam porque não praticam, não
praticam por que ignoram a profundidade a que se refere o negar a si
mesmo que CRISTO ENSINOU, não sabem da besta que carregam, ou a
ignoram, pois, o inimigo invisível que está dentro, não os deixa praticar os
ensinamentos Cristãos verdadeiramente, fazem de conta que praticam;
logo estarão nos acusando. Algo que dissemos te feriu aqui? Quem se
feriu? O orgulho? A vaidade? Sempre corrompem a disciplina Cristã com a
justificativa de que todos serão salvos, mesmo sendo pecadores, mas não
basta entrar numa igreja e começar a falar de Jesus que será salvo, “isso é
hipocrisia”, um auto engano, é preciso eliminar os pecados como fez Jesus.
A besta é a grande Rameira do Apocalipse de São João, também conhecida
como ego. Se fores um Cristão levante a espada contra si mesmo, limpese das impurezas do corpo e da alma suplicando à Virgem Maria a cada
segundo de sua vida, esteja sempre em plena vigilância, para combater
os impulsos mecânicos, de iniqüidade e egoísmo.
Faça isso, em vez de se colocar contra nós, humildes cristãos que
ousamos quebrar os tabus e cumprir as leis de Deus à risca, praticando
os Três Fatores do Cristo Vivo secretamente.
Todo aquele que fala que pratica os preceitos do Cristo “mente”,
demonstrando que não o faz, o trabalho é secreto e contínuo. Não vivemos
de aparências, chega de vaidade, chega de orgulho, chega de Hipocrisia.
Aqui está a verdade, o caminho e a vida, para os revolucionários
cristãos. Não seremos mais lançados aos Leões. A verdade veio a tona,
pelo menos no final dos tempos.
Não há nem um segundo a se perder com teorias e justificativas,
muitos acusarão os autores deste livreto, de não serem católicos e na
verdade foi o Homem que caiu em degeneração não cumprindo as leis de
Deus, pois, se todas as igrejas fossem firmes nos Três Fatores do Cristo
Vivo, não existiriam tantas igrejas, elas não estariam lotadas. O interesse
político de manter a igreja cheia é que é oposto aos interesses de Deus,
sempre houve isto na historia das igrejas, domínio e envolvimento político,
porém, depois de entregarmos este livreto fica claro que o verdadeiro
CRISTIANISMO que aqui predicamos nunca foi ensinado. No passado como
Católico nunca aprendi nada sobre a castidade ou sobre o versículo 14:15
em Levítico, nem sobre o verdadeiro batismo da Carne com o Fogo do
Espírito Santo. Hoje o temor pelo adultério não existe mais, mas o crime
não deixou de existir, o ADULTÉRIO é crime imperdoável contra o Espírito
Santo. E Jesus disse: “Se desejas a mulher do próximo (em pensamento),
eis que já praticaste com ela o adultério”. O que se vê nas igrejas são
desfiles de vaidades e desejos em inúmeras fantasias de aparências.
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Aqui A Mãe Nossa Senhora utilizando a espada atendendo à súplica do filho para eliminar um detalhe que alimenta
um pecado capital.

Além dos Arcanjos, foi dito
por todos os Mestres, “NÃO
RESTARÁ NEM PEDRA SOBRE
PEDRA”. O Final será em fogo, o
apocalipse já começou, por isso
estão aparecendo para alguns que
possuem grande Amor em seus
corações, capacidade para
compreender o que aqui estamos
dizendo com muita urgência, pois,
não há um só segundo a se perder
com discussões inúteis, e ai
daqueles que ironizarem ou
desprezarem essas palavras. As profecias estão se cumprindo à risca, muitas
coisas estão escritas e muitas não foram escritas. O Filho do Homem já
voltou (MT 24:30, 24:37, 24:39 ao MT 25:13)

I

6- A Hipocrisia

nfelizmente existem muitos que se dizem tão sábios e religiosos , mas
nunca viram às luzes dos Anjos, nunca viram um Mestre em seus sonhos, os
que só vêem os inimigos externos e não se dão contas dos inimigos internos,
que são as cabeças de legiões dos sete pecados capitais que possuem mentes
próprias, vontades malignas próprias, buscam alimento e fazem todos de
escravos, como fantoches, marionetes nas mãos desse agregados psíquicos.
Esses estão condicionados ao erro, criaram trilhos mecânicos em erros e não
acham que são erros, estão perdidos alimentando ao ego, se continuarem assim
estarão muito longe de Deus, se tornarão perigosos; cuidem-se os pequeninos;
os puros de coração, das lábias desses que se dizem sumo-sacerdotes. Mas
não julgai a ninguém, levantando falso testemunho, apenas perdoai a todos,
sejam perfeitos, buscai por CRISTO dentro de seu coração, Ele não está do
lado de fora, do lado de fora está o Filho do Homem que desceu do céu nasceu
vivendo este trabalho dentro dele aqui e agora, faça o mesmo para que nasça o
Filho do Homem em ti também, não se afaste dos preceitos cristãos legítimos
que aqui estamos entregando a todos, não se deixe levar pelas lábias dos donos
de igrejas, que hipnotizam os fiéis os fazendo acreditar em suas interpretações
sempre voltadas ao materialismo e a confortos pessoais, deixando as pessoas
dependentes da igreja, escravos do dinheiro e de seus falsos oráculos,
aprisionados nas grades dos Pecados Capitais que são alimentados nesta inércia
de nunca fazer algo por si mesmo agora, negando a si mesmos. (Lc 11:37).
Bem-aventurado quem escuta minha voz pelos ouvidos da alma e nela
reconheça também o meu Pai, porque somente assim compreenderás que não
vim por mim mesmo. É impossível servir a dois senhores mammon e ao Pai.
Todos devem saber sobre as penitências (Lc 13), como se aplicam em si
mesmo, a fim de se fazer alerta aos inimigos secretos do senhor (grande rameira)
que vivem dentro do homem, não fora dele. O Caminho do Cristo é para pessoas
capazes de renúnciar a tudo por Ele, seguir os passos do Cristo Jesus é urgente.
“A Arvore se conhece por seus frutos”. (Lc 13,23-34)
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7- A Manipulação da Igreja

E

(livros Sagrados escondidos do povo cristão pelo vaticano )

ste livreto foi escrito para os verdadeiros Cristãos que sabem
que possuem os pecados, que querem, mas não sabem como eliminá-los,
buscando em Deus um modo de se limpar deles. Trazemos aqui mensagens
de pessoas iluminadas que dedicaram suas vidas na busca por Deus vivendo
profundamente os Três Fatores deixados por Cristo Jesus, ¹”Negar a si
mesmo (eliminar defeitos psicológicos), ²pegar a sua cruz dia após dia (Transmutar
as energias sexuais) e ³siga-me (seguir o exemplo de Cristo) (Lc. 9:23), não se
deixando desviar pela nova moda que a igreja adotou. Buscando em si
mesmo as respostas e eis que encontraram as revelações dos Arcanjos
que entregam os Três Fatores. E agora transmitem a todos gratuitamente,
sem querer absolutamente nada em troca. E que não fazem isso para
justificar a Igreja Católica em seus tantos crimes contra Deus e contra a
Humanidade. A História toda se repete.
Eis aí de volta os fariseus e escribas dos tempos ídos.
O Vaticano esconde a verdadeira Bíblia, livros essênios sagrados,
que ensinam o Caminho, a verdade e a vida; existem os evangelhos de
JUDAS e de Thomé além de outros livros essênios, onde a verdade foi
ocultada de todos, para a manipulação política levando o rebanho a cultuar
externamente em idolatria um Deus Histórico, fechando as portas do Reino
dos Céus aos corações, para que o povo adorasse ao materialismo de
mammon. Este é um crime de Traição contra a humanidade. Aqui
entregamos a verdade sobre essa manipulação, nenhuma igreja que existe
na Terra têm a Graça de Deus. Isto os deixa escandalizados? Judas foi
o mais excelso dos discípulos. Criaram um cristianismo idolátrico, para
que nenhum homem ousasse nascer de novo escalando o caminho ao
Reino dos Céus. Muitos nem sabem sobre os Pecados. Criaram uma religião
materialista que escraviza a humanidade nada ensinam, já está na hora de
todas as igrejas inclusive essa da cruz de ponta cabeça serem transformadas
e o povo compreenda vivendo a verdade dos Três Fatores do Cristo Vivo.
Somos Cristãos! Não se pode mais esconder a verdade do povo,
não aceitamos mais a hipocrisia das inúmeras seitas e igrejas, ocultando a
verdade que eles mesmo ignoram à séculos. Hoje sabemos da verdade
graças às revelações dos Anjos, Arcanjos e Mestres que nos despertaram
para a realidade interior, pudemos com os pés no chão e munidos dos Três
Fatores do Cristo Vivo, entrar em combate internamente e muito
secretamente, como nos ensina São Miguel Arcanjo. *Fizemos votos de
obediência ao Pai (1º Mistério) para eliminar de dentro de nós os inimigos do
Senhor que todos carregam dentro, batizando isto de a verdadeira Guerra
Santa. Não haverá mais mártires, nem profetas mortos pelos fariseus e
escribas; chega de fornicação, hipócrisia e blasfemia.
O próprio livro do Apocalipse de São João na Bíblia se refere aos
livros mantidos na mais completa obscuridade. São livros escritos por
iluminados para iluminados compreenderem e transmitirem as lições
fundamentais ali contidas, que neste livreto nós explicamos com exatidão.
O próprio Francisco de Assis enfrentou a hipocrisia da igreja, e sua
rica família, renunciando a tudo, deixando clara a primeira lição mais
importante,“Amai o Senhor teu Deus (Real Ser) acima de todas as coisas,
de todo o coração e de toda a alma”, isto é para aqueles que querem se
tornar iluminados. O desprendimento, renúncia às riquezas, renúncia às
próprias teorias, propondo viver em carne viva todo drama do Cristo.
VM. Raphael
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Francisco disse ao Papa: “Eu vim de longe para saber onde foi que eu
errei, se optei viver o que nos ensinou o adorável Jesus Cristo no sermão
da montanha”.“Vejam os pássaros que não semeiam, nem ceifam, nem
têm dispensa nem celeiro, e Deus, contudo sustenta-os “(Lc 12:24)”.
Poderíamos aqui narrar muitos iluminados que conseguiram despertar
para a sua realidade e viveram os ensinamentos cristãos legítimos e isso
todos nós podemos e devemos fazer por nós, mas exige que abandonemos
o sonho da consciência que peguemos a nossa existência com vontade de
vencer os inúmeros defeitos que habitam dentro de nós, vencer as tentações,
sem nunca abrir evasivas ou justificativas de que não temos tantos defeitos
assim, esse é o inimigo secreto nos hipnotizando nos dando a falsa sensação
de perfeição, estes criam sempre a evasiva de que Jesus foi o único salvador
e salvou a todos, este é um erro pois, Jesus ensinou o caminho a todos os
homens e Maria o caminho a todas as mulheres, se não compreendemos
isso, logo estaremos acusando um irmão disso ou daquilo, exteriorizando o
ensinamento e fatalmente traímos ao Pai em atitudes como essa. As
Penitências é o Arrependimento na retomada de consciência da necessidade
de trabalhar com as súplicas à Nossa Senhora para que elimine aquele
defeito que sabemos que temos que se preciso for faremos novenas secretas
para eliminá-lo com muita devoção, fé e esperança na Nossa Senhora.
E iremos continuar nessa busca, cientes de que existem mais defeitos
a serem compreendidos e eliminados. As novenas devem ser contínuas, o
que significa que não podemos desviar a atenção de nossa psicologia
nenhum só instante, a fim de saber mais sobre nós mesmos e ir nos
purificando. E assim deve ser cada vez que sentimos algo contra alguém,
cada vez que sentimos impulsos desnecessários de comer, ou desejos, ou
pensamentos involuntários, tagarelices mentais, etc., suplicamos à Nossa
Senhora para que elimine de nós esses sintomas, se preciso for, a cada
segundo que se manifestar; mas se não sentimos nada disso, podemos
perguntar a nós mesmos onde está apoiada a nossa psicologia neste exato
instante buscando o silêncio Mental, esperando que o silêncio nos responda
Buscai meus queridos irmãos, não se deixem conformar com a maré
da vida, saibam que é exatamente o conforto e o conformismo as armas
que satã usa para acomodar as pessoas em suas garras. É preciso acordar,
despertar e ver essas realidades que aqui transmitimos abrindo o coração
ao Pai, foi nos dada a tarefa de nadar contra a corrente da vida, negando
os prazeres, confortos fascinantes e hipnóticos, vivam as palavras de Jesus
em carne viva, calem a língua interna e a externa e se agarrem secretamente
ao Pai, nas súplicas, Ele é o único refúgio, suplicando ajuda para vencerem
a si mesmos, isso é feito de segundo a segundo, pois, sempre há um inimigo
secreto a se vencer que se faz de vítima, de santo.
O inimigo está dentro de nós e não fora, por isso muitos que se
posicionarem contra nós que escrevemos este livreto só temos isto a dizer
a eles: “Nós Perdoamos aqueles que nos jogam pedras, não sabem o
que fazem, nada temos contra ninguém, mas não seremos mais
escravos da mentira, pois, a humanidade está cega, nós levantamos a
espada da justiça contra nós mesmos, vencendo os inimigos secretos dentro
de nós que nos fazem como cegos, não nos deixando ver o quanto fomos
enganados. Mas agora estamos acordados.
Essa é a Vontade do Pai e que seja feita a vontade Dele e nunca
a nossa vontade. Assim seja”. (Lc 12:35 até Lc12: 59)
VM. Raphael

A Aparição dos Arcanjos do Apocalipse

21

Sois um iluminado? Assim disse Mestre Raphael: Quem não tendo
consciência das profundidades de si mesmo e do que és em realidade,
ignorando a Grande Rameira (ego) que carrega dentro, ousa falar de si
mesmo como algo superior, ou acusar quem quer que seja se colocando
como supremo sacerdote? Como poderia ser um iluminado, alguém que
desconhece a si mesmo e não ama seus semelhantes! Quem assim procede
ousando dissimular e interpretar as escrituras, irá fazê-lo pelas lentes do
inimigo secreto e trairá as escrituras, a humanidade e conseqüentemente o
verdadeiro Profeta que as escreveu, pois, sempre se dará acento a suas
necessidades em suas cobiças pessoais, desejos, adultérios, apegos
materiais, onde usará as escrituras para escudar-se camuflando seus mais
secretos delitos, os seus pecados, querendo acomodar a vida de pecados
nas palavras de perfeição dos iluminados Profetas. O que nega ter visto as
Luzes que viu no Profeta trai a si mesmo.
Este ouvirá a mente maligna ditando falsos oráculos, o enganando,
adulterando a verdade, escravizará a muitos, como a si mesmo, são esses
os ditos falsos profetas, criadores de tantas igrejas e tantas religiões para
fins materialistas que dizem que o caminho do senhor é de conforto, luxo e
bens materiais, da inércia da teoria, que não se necessita fazer nada por si
mesmo; resulta que estão no caminho contrário da tagarelice interior.
Arrependa-te! Apresente a tua Obra para a humanidade que sofre,
antes que o Filho do Homem te entregue como traidor da humanidade ao
Supremo Tribunal da Lei Divina, antes de presumires que sois iluminado,
ilumine o caminho daqueles que estão em trevas, para que o seu caminho
lhe seja iluminado, levando o perdão, o amor, a harmonia, a disciplina,
ensinando os Três Fatores a todos, sem distinção.
Mas que fundamentalmente saiba nutrir e orientar sobre a utilização
das ferramentas de Revolução da Consciência, não basta falar sobre os
Três Fatores do CRISTO VIVO. Temos que vivê-lo integralmente. É preciso
ensinar com paciência e tenacidade para aquele que se nega a apreender,
mas não ultrapasse as três vezes ensinando, se nessas três tentativas de
ensinar a pessoa se nega a aprender, afaste-se dela, perdoe-a, pois,
enquanto não se arrepender perde anelos internos em amar os defeitos
que tem, só restará o arrependimento profundo, podemos ajudar rezando
por essas pessoas.
É preciso saber provar com gratidão o amargo sabor da ingratidão.
Arrependa-te! E faça com que tua luz brilhe para poder guiar os demais.
Antes de presumires ser alguém, reconheças o satã interior que gosta
de prestígio e reconhecimento externo. Reconheças e chore lágrimas de
sangue diante da heresia e dos pecados da alma. Quando fores acusar
alguém de alguma coisa olhe dentro de você e veja se não tem nenhum
pecado, antes de atirar pedras nos outros. Atire essas pedras em si mesmo.
Mas, quando tiverdes esta consciência, tu deverás ter profunda
humildade em arrependimento além de reconhecerdes cada uma das tuas
heresias e covardias para não mais alimentares a besta que descobristes
que és. Vetai vossos lábios das vaidades eruditas e da vã intelectualidade
que presumes ter, pois, diante de Deus não sabeis ainda nada de nada. E
nada representas antes que apreenda a limpar a tua Alma, usando com
coragem a espada de fogo da liberdade nos Três Fatores ensinados pelo
Cristo Vivo, só com eles tu verás a Deus. (A. Raphael)
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8 - O 2º Fator do Cristo Vivo: Pegue a Sua Cruz dia
após dia.

O

s Mistérios da semente, do grão, do batismo das águas da Vida
com o fogo do Espírito Santo. (Lc 3:16,17) A chave da Ciência [Lc 11:52]
E as mentiras, a farsa que foram mantidas por 2000 anos sacrificando
o povo Cristão em geral, este é o pecado original, muitos foram lançados
aos leões por defenderem uma doutrina chamada pelos fariseus e escribas
de: “Doutrina Pervertida”, no entanto esses fariseus não se envergonhavam
de serem glutões, fornicários, orgulhosos, cobiçosos, adúlteros, preguiçosos,
iracundos, mentirosos, vaidosos e etc, mas a castidade científica para eles
representava uma ameaça, algo pervertido, pois amavam e amam o desejo
animal e a fornicação são assim até hoje em todos esses cristãos de fachada
das inúmeras seitas e igrejas materialistas, escravos da mente dos desejos
libidinosos, de sonhos luxuriosos, por isso esse 2º fator nunca foi
compreendido qual é a importancia que essa parábola representa, somente
raros decifraram e se mantiveram em segredo, para não serem degolados
ante a inquisição e as injúrias e calúnias dos fornicários que abundam nas
igrejas, adúlteros, pederastas todos são traidores do Cristo. Existem muitos
livros sagrados que estão ocultos para os fiéis das igrejas em geral;
trancafiados a sete chaves no VATICANO; livros que revelam a verdade
da Doutrina de Jesus e do Cristianismo Primitivo verdadeiro, mas em
linguagem dificil, escrito em chaves, só sábios iluminados decifram, está
escondido de todos ocultando a verdade para manter o tabu, medo e
complacência com o delito.
Mas o homem não compreendeu a sua própria semente, a faz brotar
para o mal desperdiçando-a no abuso ou no desprezo, em tabus absurdos
dos puritanos fariseus dos tempos de hoje, que acreditam que Jesus nasceu
de teoria, que o próprio Cristo ensinou teorias, que pelas teorias alguém
poderia ter nascido neste vale de lágrimas, ou nasceria no reino dos Céus.
O Cristianismo é prático em 100%, não existem teorias, como Ele mesmo
disse: “O ensinamento não esta na pedra, (se referindo aos dez
mandamentos) o ensinamento está vivo.
A Semente do trigo (Cristo) nasce na terra (corpo), ali a semente
(Sêmen) não é mais só semente passa a ser semente e fruto (Ascensão do
Filho ao Pai). Todos podem e devem se tornarem Santos, Iluminados.
A semente é o grão e o grão no homem chama-se Sêmen, Cristo é a
semente e a semente do homem é o “Filho do Homem”.
Da semente saudável nascerá a planta e o grão que será novamente
semente e fruto. A Semente tem que morrer para dar frutos.
Os medicos mentem quando dizem que é necessário ejacular o semên
que pode gerar doenças se retido, não sabem o que dizem, isso é mentira,
muito pelo contrário, cura o cérebro repondo as células que se degeneram;
regenerando o sistema endócrino, é o único meio de regeneração humana.
E a planta que não der frutos lhe será cortada rente a terra e será
lançada ao fogo. No Homem o Grão e a Semente é o Sêmen e na castidade
científica (Não ejacular o Sêmen) fará nascer o fruto que é o CRISTO.
Pois, o fruto do Homem não são seus filhos que nasceram da
reprodução animal, mas sim suas bodas da alma, da castidade cientifica,
as vestimentas do senhor que são construídas com a transmutação para
dentro e para cima das águas da vida. Transformar o Chumbo em Ouro,
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dito pelos Profetas do passado. Os Mistérios da Semente, do Grão, do
batismo das águas da Vida com o fogo do Espírito Santo. (Lc 3:16,17)
E na únião do homem com a mulher forma-se a Santa Cruz onde há
de nascer o fruto, o Filho do Homem na castidade científica, ninguém
nasceu de teoria. No óvulo apenas um espermatozóide será fecundado, é
fornicação ejacular milhões de espermatozóides no ato sexual para apenas
um ser fecundado, pecado contra o Cristo. Sendo que um só espermatozóide
fecundará o óvolo, ejacular o sêmen é contra um principio eterno é o pecado
original, sendo que é nessa castidade cientifica da retenção e
SUBLIMAÇÃO do Sêmen que apenas um pode escapar e fecundar o óvulo
assim nascerá um homem mil de vezes mais inteligente que todos
nós juntos. Só nascerão filhos por ordem de Deus. A carne suína se ingerida
leva a caída sexual, faz perder o trabalho alquímico, assim como o álcool
a carne suina faz renascer defeitos já mortos, a pessoa se torna um fantoche.
As mulheres não devem usar os anticoncepcionais ou romper as
trompas, assim como também a vasectomia nos homens; castrar
animais; contato sexual com a mulher menstruada, ou grávida, ou
amamentando; são crimes contra a natureza, (devem aguardar o término
da amamentação).
O Adultério é crime contra o Espírito Santo, não será perdoado,
pagará com dor, do mesmo modo que cometeu irá pagar, ou seja, eis
que precisará de uma esposa e não a terá, terá que aguardar sem
ninguém. Aos separados ou divorciados, só se unir a outra pessoa
após o prazo de um ano de abstinência sexual dos dois. Só se deve
praticar a castidade (sexo sem ejaculação do sêmen levítico 14:15) entre
homem e mulher que se amam legitimamente casados nas juras do
matrimônio diante de Deus (papeis não valem nada), os pensamentos
devem ser raros e puros, (I Coríntios 11:28) o casal não deve banhar-se
depois do contato. Todo pensamento impuro na hora do contato deve ser
eliminado suplicando à Nossa Senhora (Mãe Divina) que limpe a mente
deste pensamento suplicando assim: minha Mãe! Oh Virgem Maria tirame este pecado elimina-o. Quantas vezes forem necessárias, para
eliminar um defeito são muitas súplicas. Foram quebrados os Tabus,
foram abertas as parábolas, que se cumpram as profecias. Assim seja.
Todos pecados serão perdoados menos um! O pecado contra o Espírito
Santo (Adultério).
Assim nascerá o Filho do Homem naquele que pratica os Três Fatores:
1º Negar a si mesmo, (eliminação do ego) 2º Pegar a sua cruz (castidade).
3º seguir o Filho do Homem dentro de seu coração. (Levando a
todos os irmãos este único ensinamento Cristão verdadeiro).
Eis os Três Fatores da Doutrina do Cristo Vivo. Então, Castidade
Crística é: Nunca ejacular o Sêmen (LV 14:15) é dele que nasce o fruto do
homem (Filho do Homem) este é o nascer de novo que disse Jesus a
Nicodemos. Transmutação das energias sexuais. (JO 3:3), (JO 3:7).
Fornicar é ejacular o sêmen, pois, todo aquele que ejacula tem
LUXÚRIA NA MENTE, alimenta desejos libidinosos, trai o Cristo, trai a
semente.
Na ejaculação do sêmen dará repulsa no homem, todo homem passa
naquele instante a não querer nem chegar perto da mulher, muitos até
maltratam, (o homem que negar isto que aqui estamos dizendo é um
mentiroso), pois, foi a besta (ego bestial) que foi alimentada e não foi o
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amor verdadeiro entre os dois. Enquanto que ao contrário aquele que nunca
ejacula o sêmen sempre irá amar a sua esposa com pureza, fidelidade, no
lar reinará a harmonia e a felicidade, todo homem que ejacular não tem
apenas a sua mulher na mente e sim, dezenas de formas mentais que
alimentou durante o dia, naquelas paqueras, nos olhares perdidos, nos
galanteios, o lar dos fornicários (de quem ejacula o sêmen) reina o martírio
e a traição . Todo aquele que ejacula o sêmen é imundo (Lv 15: 31-32)
Aquele(a) que casado(a) leva na mente uma outra mulher (homem)
comete adultério miseravelmente, trai o Espírito Santo e alimenta a besta.
Isto é a verdade que te esconderam, os que desprezam o sexo ou
que abusam dele são como plantas que não dão frutos que devem ser
lançadas ao fogo. Os homens seguem enganados por que ninguém teve a
coragem de escrever um livreto deste para quebrar todos os tabus.
Os que abusam do sexo, fazem nascer a besta. Pois, nenhum espaço
ficará vazio ou sobe na castidade, ou baixa na fornicação, a energia sexual
é criadora, quem faz mal uso dela cria a besta, ejacular o sêmem é trair a
semente, pois, para perpetuar a espécie já basta que escape um só
espermatozóide e não milhares como fazem os fornicários, que não
respeitam o sexo como sacramento; o desejo deve ser banido; o desejo
trai o Cristo; o desejo é o oposto ao trabalho Cristão; é luxúria; a mente
solta é instrumento das sombras; Vigiai e Orai ao Senhor para que faça de
tua mente a mente Cristo, no silêncio e na sabedoria do Cristo. (I Corintios
2:16)
Quebramos os tabus por que somos humanos e não aceitamos mais a
mentira dentre os cristãos, no desprezo ou no abuso, o sexo é sacramento.
Chega de sermos escravos da mentira.
“O Cristo está em tudo que existe, em tudo que tem vida existe o
Cristo, nada do que existe sem Ele existiria, então, Ele está na semente,
no Grão e no Fruto, se cristalizará no Filho do Homem, que é aquele casto
(que não ejacula o sêmen e limpa-se de pensamentos de desejo, tagarelices
mentais durante todo o dia e, antes, durante e depois do ato sexual) que
transmuta a sua energia para dentro e para cima ao cálice (cérebro) e do
cálice ao coração (respira fundo imaginando que a energia é um fio dourado
subindo pela espinha dorsal para o cérebro e até o coração) onde êle (o
Filho do Homem) nascerá. “Bendito é aquele que vem em nome do Senhor”
Mas que examinai a si mesmo antes de trabalhar com as energias
Criadoras do Espírito Santo, limpando-se dos traidores que habitam a mente.
Este examinar a ti mesmo quer dizer: O 1º fator, o “negar a si mesmo
refere a se limpar dos pecados, dos pensamentos impuros, de desejos
libidinosos; sejamos perfeitos, julgando a nós mesmos com a rigidez de
um Juiz, para que o Tribunal de Justiça Divina não nos julgue pelos
pecados da carne e da alma”. (A. Raphael)
Benditos sejam os profetas do Apocalipse que ouvem e vêem os
Arcanjos e os obedecem lançando este livro que diz a pura verdade e que
vieram para quebrar todos os tabus e o engodo religioso que escravizou a
humanidade há mais de 2000 anos na mentira e na fornicação.
Salve o Cristo. Bendito seja o Cristo Vivo. Que nasça o Cristo no
coração do verdadeiro Cristão que não nasceu de teoria. O Cristo é a
semente, que sejamos capazes de fazer brotar a semente com a coragem
CRÍSTICA. Viva o Cristo Vivo. Aqui há sabedoria, aqui está toda a verdade
da única Doutrina Cristã que te esconderam.
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Hoje em dia existe abominação homossexual em: Padres e Freiras
lésbicas, onde reina a fornicação, traição a semente Cristo. Essas
abominações devem ser afastadas da doutrina Cristã ou que se arrependam
com lágrimas de sangue alinhando em arrependimento seus candelabros.
As leis de Deus continuam as mesmas, nenhuma só letra foi mudada,
aqui falo com autoridade sobre essas leis perfeitas, para homens que querem
ser perfeitos; os que não querem; os que não se arrependem, não podem
estar junto com os que buscam ao Cristo, por este único caminho estreito,
não se pode servir a dois Senhores, os traidores irão poluir os Homens de
Boa Vontade com vícios e travas intelectuais covardes apoiadas no medo,
traindo a humanidade.

9 - O 3º Fator do Cristo vivo: “SIGA-ME”

S

ignifica seguir os passos do Cristo e ensinar a todos a lição que
Êle nos ensinou, sempre de graça, nunca cobrar um só centavo pelo
ensinamento cristão, sendo que o dízimo nunca foi e nem nunca será o
dinheiro, O DÍZIMO é ensinar a humanidade a praticar o cristianismo puro,
único e verdadeiro que transmitimos aqui, entregando este livreto de graça
para todas as pessoas sem distinção de cor, credo, ou seja lá o que for,
todos tem o direito à vida.
Sabemos que este livreto vai contra todos os equivocadamente
sinceros, quebrando todos os tabus de todas as igrejas ortodoxas do mundo,
pois, todas seguem o monopólio dos fariseus feito há muito tempo atrás
para escravizar a humanidade, num cristianismo materialista, cego
equivocado. Que o povo católico ou protestante peça a verdadeira bíblia
que está escondida no vaticano, pois, isso é um caso de polícia, é um
crime terrível contra a fé pública, a continuidade desta farsa cristã que em
2005 anos escraviza a humanidade na mentira.
Aquele que for um Cristão verdadeiro e que tem TEMOR A DEUS
deve entregar este livreto a todas as pessoas de graça, sem distinção de
raça, cor, credo, situação social e etc. Somos filhos do Absoluto que temos
o mesmo caminho a trilhar, que trilhou e nos ensinou Nosso Senhor Jesus
o Cristo, imitai todos o Grande Mestre vivendo suas lições que aqui estão
sendo entregues, sejamos como São Francisco de Assis. Que todos estejam
dispostos a seguir os Passos do Cristo vivo, sem medo de nada, pois, nós
amamos profundamente nossos Irmãos da Humanidade.
Por Isso até hoje na história da humanidade raros foram os homens
que entraram no reino dos Céus. Depois de escolher o Reino do Pai não
poderá voltar atrás ao Reino das sombras de Mammon, terá que manter a
palavra, sustentando-a com a vida, esta é a sagrada aliança com o Pai.
Então, tendo despedido da multidão, foi Jesus para casa. E chegaram
ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos Mestre a parábola do
joio do campo.(Mateus 13:36)
37 E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, é o
Filho do Homem;
38 O campo é o mundo; e a boa semente são os filhos do reino; e o
joio são os filhos do maligno;
39 O inimigo, que o semeou, é o diabo; e a ceifa é o fim do mundo; e
os ceifeiros são os Anjos.
VM. Raphael
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40 Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na
consumação deste mundo.
41 Mandará o Filho do Homem os seus Anjos, e eles ceifarão do seu
reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniqüidade. (será
colhido a semente que der os frutos, aquele que estiver lutando com as
armas Cristãs que aqui entrego de graça a todos)
“É Chegada a hora da colheita final que o Filho do Homem está
semeando para colher ainda nesta safra os bons frutos que há de sair do
arrependimento profundo, é chegado o momento onde já estão abertos os
selos do Apocalipse. Aquele que tem entendimento que entenda. As
escrituras estão se cumprindo”.(A. Raphael)

10 - O Apocalipse Final

A

Bíblia foi traduzida e conseqüentemente adaptada a gosto do
tradutor, noutras palavras isto é adulteração de escrituras sagradas, cada
um traduziu a gosto do seu ego e como não compreenderam as escrituras
criaram centenas de seitas equivocadas que escravizam as pessoas no
dogmatismo e na idolatria, no materialismo absurdo, oposto a verdade do
Cristo, confinando a humanidade como pagã, negando ensinar
verdadeiramente a humanidade os Três Fatores do Cristo Vivo deixando
de ensinar como devemos usar essas ferramentas que sempre existiram
desde a fundação do mundo, como o único trabalho Cristão capaz de salvar
a humanidade. Não existe outro caminho, sabemos que muitos rebelar-seão contra este livreto que transmite a verdade, esses são infelizes que
estão contra sí mesmos, contra o Cristo Interior. V.M.Raphael foi bem claro,
todos estão sendo chamados ao arrependimento, os que possuírem
humildade, se arrependerão, mas aos traidores dessa humanidade que
atacarem esta obra e aos mensageiros de Deus, seja este quem for, Papa,
Padre, Pastor ou pseudo-Sacerdote, e etc., “serão levados pelo Filho do
Homem ao Tribunal de Justiça Cósmica acusados de negarem a
humanidade os Três Fatores do Cristo Vivo que levam ao PAI. [LC 11:52]
Chega de Mentiras e de fornicação, chega pose de santo [LC 11:42,
43] neste final dos tempos não restará nem pedra sobre pedra, será
queimado tudo que existe de maldade, mentira, perdição e de traição ao
Cristo e se fará cumprir a profecia diante do Céus e da Terra, para o bem
da Humanidade Doente, pois existem ainda a esperança para alguns que
não se poluíram pela engrenagem; no vírus psicológico da perdição das
sombras. O final desta humanidade será no fogo, o planeta está sucumbindo
notóriamente, o final não é duma vez, senão, aos poucos, cheio de
sofrimento e dor, terríveis terremotos, furacões, ciclones, maremotos,
tsunamis, mega-tsunamis, epidemias, mutações monstruosas, o eixo da
Terra está se invertendo, assim como o candelabro de muitos traidores do
Filho do Homem se inverterão, haverá eclipses, há um corpo planetário
entrando em nossa órbita, que é a junção de mundos que faltava para
acelerar um pouco mais o final (AP 8:11).
Não haverá mais passagens, nenhum avião poderá voar ou
embarcação flutuar, o dinheiro não passará de papel pintado, que não se
poderá comprar mais nada com ele, ninguém aceitará; hoje nós estamos
há alguns poucos anos do grande final; a humanidade já não tem nem o
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que comer, se alimenta de veneno das lavouras altamente nocivo para as
glândulas endócrinas, os chamados transgênicos trás a adulteração da
semente no cruzamento que é um pacto fatal de vegetais com insetos,
onde afetará diretamente o cérebro do homem tornando-o marionete,
surgindo doenças parecidas com a que hoje conhecemos como Alzheimer.
A humanidade não tem para onde fugir, o Filho do Homem já está colhendo
os frutos que plantou, que novamente são raros. (MT 24:37) o Apocalipse
já começou, estão se cumprindo as profecias do Apocalipse de São João,
só há os Três Fatores do Cristo como saída, não existe outro caminho.
Arrependa-te ! O dia do Senhor está chegando como ladrão na noite.
(2PE 3:10) (JL 1:15) (JL 2:1) (JL 2:11).
Não basta saber e falar os versículos bíblicos tem que se trabalhar
com a semente e na forja da luz conjuntamente ao negar a sí mesmo.
Arrependa-se profundamente para que possa ser abençoado.
Aqui deixo bem claro, ai daquele que atacar os mensageiros do senhor,
melhor seria não ter nascido. (MT 26:24).
Aqueles que quiserem a salvação deverão viver sem esmorecer este
livreto, este é o único ensinamento passado pelo Cristo que poderá salválo
Palavras do mensageiro de Deus: Budhisattwa: Corpo, Alma e Espírito de Raphael Arcanjo. (AP 1:13) (AP 14:14)
Falso profeta é todo aquele que desconhece essas Leis que aqui
predicamos em nome do Senhor. E forja um falso entendimento, vendendo teorias, jamais trabalha sobre si mesmo, faz do ensinamento um comécio.
E em situação muito pior estará aquele que sabe, mas não pratica e
não ensina ninguém o que aqui predicamos. E que ainda atira pedras nos
Profetas verdadeiros que sempre existiram e sempre existirão.
Se te chamarem de fanático por você buscar o único ponto dentro no
ZERO RADICAL, compreenda e perdoe, pois este que te chamou de
fanático, é um fanático, por geladeiras, carros, moveis, propriedades,
desejos, maldades, ódio e etc. É apenas uma questão de contraste em
relação ao que se escolheu nutrir psicologicamente na busca de cada um.
Religião significa = Religare
O Filho nasceu na Terra para fazer luz, por esperança do Pai
Unipotênte, para que o filho venha escalando as supradimensões negando
a si mesmo na superação interior, vencendo todas as tentações.
Tentações = Trevas
Vencer as tentações = Vencer as Trevas
Vencer as Trevas = Fazer Luz
Fazer Luz = Fazer Consciência
Fazer consciência é voltar ao seio do Pai através do Cristo.
Pois, em todo este processo, vamos escalando com buscas contínuas
em padecimentos voluntários seguidos para se eliminar pecados, limpandose até atingir O Cristo Cósmico que é o único que ascende ao Pai.
Isto é religião. É refazer-se em Luz, vencendo todas as tentações, re-ligandose com o Criador, com o Pai.
De nada valem as diversas bandeiras e as Catedrais na Terra, se
nunca entraste de Joelhos suplicando forças para vencer a si mesmo lá na
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Catedral da Alma que sempre está com as Portas abertas, mas raros estão com
suas Almas despertas em arrependimento para verem esta Catedral.

Assim Ele disse:
Aquele que quiser vir depois de mim que:
¹ Negue a si mesmo. (ver: capítulo - 5)
² Pegue a sua Cruz dia após dia (ver: capitulo - 8)
³ E Siga-me (viver o ensinamento dado, entregando a todos de graça)
É notório que raras foram as pessoas que compreenderam a fundo cada
um desses fatores. E essas pessoas que compreenderam a fundo, com Ele se
encontram, com Ele ceiam, com Ele estão sempre no coração, Pois, Ele nasceu
dentro deste coração.
Que saibam aproveitar o momento presente, para apreender o que até
então não sabem sobre a única religião.
Esta é única religião; a do Coração “O AMOR” a “CHAMA DA CHAMA”.
Que de segundo a segundo irá na suplica do filho queimar cada detalhe de pecado
capital. Eis aqui o caminho do CRISTO. Na Superação interior.

E

11 - Esclarecimento

ste livreto é de distribuição gratuita, ninguém recebe um só centavo
pela distribuição deste livreto, ninguém está obrigado a ajudar esta nobre causa
de levar a verdade dos Três Fatores do Cristo Vivo a todas as pessoas, mas
a Lei não será cúmplice dos egoístas; fazemos isto por AMOR, nada queremos
em troca; os que nos caluniam, nada sabem de nós, irão gerar polêmicas; nos
reservamos no direito de anonimato, mas também não tememos as calúnias dos
falsos cristãos; como foi dito, “não existirão mais Cristãos verdadeiros sendo lançados aos Leões do Império”. Em nome da verdade aqui entregamos fatos verídicos que qualquer um poderá comprovar por si mesmo, que tenha arrependimento
profundo buscando exaustivamente eliminar de dentro de si os sete pecados capitais; é de instante a instante que eles se alimentam em detalhes de nossa personalidade. O Negar a si mesmo é muito mais amplo do que se possa deduzir
intelectualmente; envolve muita disciplina, vontade, coragem, decisão e renúncia.
Arrependei-vos! Ou estamos com o Cristo ou estaremos contra Ele. O Dia
do Senhor está próximo, não fechem o coração para Ele.
Este livro não tem vínculos com nenhuma Igreja ou associação, nem com
ninguém, essas informações são de domínio público. Somos um grupo de Cristãos
livres; muitos aqui já foram católicos, protestantes, evangélicos, mas não importa
de onde vieram o que importa é que vivam a Lição compreendendo a fundo o
caminho de superação interior; sabendo discernir conscientemente este falso
cristianismo intelectual de fachada, este do dizimo monetário abismal.
Compreendam Amados Irmãos! O trabalho Cristão único, é seguido de
súplicas e reflexões para gerar os Frutos do Arrependimento.
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Suplicai à Nossa
Senhora para eliminar
seus defeitos, sempre
se auto observando de
segundo a segundo.
É Morrendo nos
defeitos Psicológicos
que se vive para a vida
Eterna.

Busque eliminar as trevas para se fazer a Luz a cada segundo.
Só Assim compreenderás o caminho do Cristo gerando padecimentos voluntários nos Frutos do Arrependimento, se em verdade queres o caminho do Pai
então Arrependa-te.
Nunca julque que sabe do caminho do Cristo, que sabe dos mistérios dos
Santos, isto é soberba e inécia diante da humildade necessária para se aprender a
viver o caminho estreito; busque em silêncio, valorize a sua Fé na conduta, do reto
pensar, reto agir e reto sentir.
Não Julgai para não ser Julgado. Perdoai para ser perdoado, não condenai
para não ser condenado.
Saiba se conduzir no Amor ao seu semelhante, o Amor não é cúmplice e
nem tão pouco tirano, o Amor é firme, não se prende aos apegos, o Amor é um
sentimento único, é Lei que pulsa na liberdade cósmica.
Entregue este livreto a seu irmão mais próximo, ensine ele as tarefas dos
Três Fatores que transmitimos e voce estará amando a humanidade.
Assim disse um sábio:
Aqui onde você me encontrou para que eu te dissesse essas palavras é o lar
que mereço, nada me falta. Não me olhe como que se eu fosse um mendigo; não
sofro deste Karma, sou feliz, o que voce vê é o que busco. Não poderia carregar
em minha psicologia o apego a bagagens inúteis, as casas, carros, inúmeras
roupas, inúmeros compromissos, conseqüentemente inúmeras pre-ocupações.
Minha Aura está leve, sem as bagagens da chamada vida moderna, que
construíram a Bomba de destruição em massa.
Aqui não construo bomba nenhuma, mas eliminei de mim uma bomba que
poderia ter se criado nas sombras e trevas do inconsciente, subconsciente e
infraconsciente, mas tudo foi dissolvido, hoje é apenas um CONSCIENTE.
Eu construí a minha verdade. Se todas as pessoas construíssem suas
verdades da maneira como construí a minha verdade, este mundo teria superado
as leis físicas tridimensionais, se encontraria agora no tetradimensional.
Num Mundo de Paz e de Harmonia, onde todos teriam direito a vida, a tudo,
assim como o ar que respiramos é dado, é ofertado, é entregue amorosamente
para que o prana crístico que faz nascer a vida, seja nutrido.
Ali então é chamada de Terra Prometida por Moisés.
No Mundo Jinas, Tetradimensional, a quarta coordenada. Na primeira escala
da evolução planetária.
VM. Raphael
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Isto está demonstrado até a saciedade que aqueles que se dizem sábios,
adultos (ignorantes ilustrados, esses tantos que sonham com um caminho de
conforto com Deus acariciando suas cabeças) não compreendem uma criança,
ignoram a criança e o Ser que há nela, obrigam esta criança a estudar, estudos
que eles mesmos não sabem suas profundidades de onde estão apoiadas, (quem
não busca o silêncio seguidamente não sabe de si mesmo), dizem que ela precisa
aprender sobre suas cacarejadas lições armazenadas no intelecto inútil,
(destrutivas lições de um sistema falido, que notoriamente se vê como ferrugem
corroendo o Planeta Inteiro num consumismo egoista e vaidoso, aonde o caos
não tardará a chegar) sobre os diversos assuntos não vividos e não compreendidos,
além dessas tantas informações inúteis, estão os ensinamentos bíblicos como
histórias de Heróis medievais mortos que Idolatram como uns tolos, mas nunca
se colocam como o ator principal da história, sempre ficam como espectadores,
como se assim fosse compreender profundamente o significado da vida para
ensinar a esta criança. Será como fazem com as receitas de bolos? Esperando
que os Heróis faça o trabalho a ser feito por eles mesmos, achando que Disciplina
são apenas horários a se cumprir e não emergências da Alma, acham que o que
importa são os empregos honestos que se deve ter, criar filhos, envelhecer e
morrer miseravelmente, sem ter compreendido uma só dessas parábolas. Dizem
que a fé não enche a barriga. Por isso não renunciam a tudo para cumprir o 1º
Mistério. Acham que irão morrer de fome?
Mas todos têm uma Bíblia em suas casas, embora não entendam nada.
Existem aqueles que não entendendo nada, forjam um entendimento para apoiar
sua vida de pecados. É isso que ensinam as crianças?
E precisamente vos digo, as Parábolas bíblicas tem significados profundos
do caminho da consciência que precisam ser vividos urgentemente, para nascer
como uma criança, somente sendo como as crianças, que em verdade, são adultas
suficientemente para decifrar os enigmas destas parábolas com clareza e
simplicidade, estes que se dizem adultos e conhecedores do ensinamento, de
diversas histórias, versículos dos textos dos mestres, nem ao menos se dão conta
das palavras de um dos Cristus o João Batista quando os fariseus lhe perguntaram:
Nós somos conhecedores das Leis de Moisés e, não nos opomos ao
trabalho Justo e honesto como legítimos filhos de Abraão e, sabemos de
tudo isso tão bem quanto você, porque nos diz?
E a resposta foi vibrante e enérgica de João Batista como um Christus
revolucionário, apontando o dedo indicador a cada um desses fariseus hipócritas
que concorriam aos inúmeros discursos de João no rio Jordão; assim Ele disse:
“Assim disse o Senhor! Não me tragam suas oferendas em vão, não me
satisfaço com o sangue de bois e ovelhas, o que quero é um coração arrependido.
Convertam seus corações ao Pai, o Senhor lhes dirá, os teus caminhos serão
os meus caminhos. “Vocês que se julgam Justos, sábios e piedosos, que mostrem
com fatos os frutos do arrependimento, ARREPENDAM-SE. ”
“Vocês estão vendo essas pedras? Deus pode transformar qualquer
uma dessas pedras em filhos de Abraão. [J.B]”.
Desgraçadamente esses que se julgam Sábios e Piedosos, querem que
Deus acaricie suas cabeças; não sabem o que é o arrependimento ou padecimento
voluntário; acham que não há do que se arrependerem, não sabem buscar o
silêncio, ouvir a vós do coração; pois, não se acham errados, os outros é que são
os errados. Acham-se tão Justos, Sábios e Piedosos.
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12 - Os Arcanjos do Apocalipse

ão irá restar nem pedra sobre pedra, o dia do Senhor virá como ladrão
na noite, aqueles que tiverem uma obra apresentarão aos enviados de Deus à
Terra, os mensageiros do Senhor, esses serão resgatados antes do cataclismo
final, os que não tiverem uma obra, que não estão trabalhando com os Três Fatores do Cristo Vivo, nada poderá ser feito por eles.
Apocalipse - 1: 19 Escreve, pois, as coisas que viste: Tanto as presentes
como as que hão de vir depois destas. ²° O Arcano das sete estrelas que viste na
minha mão direita e dos sete candelabros de ouro é este: As sete estrelas são os
Anjos das sete igrejas, os candelabros, as sete igrejas. (As Igrejas estão na espinha dorçal do homem)
2 - ¹Ao Anjo da igreja de Éfeso escreve: Asssim fala aquele que tem as sete
estrelas na mão direita e caminha no meio dos sete candelabros de ouro: ² conheço as tuas ações, as tuas fadigas e a tua paciência; sei que não podes suportar os
malvados, e puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas que não o são e os
apanhaste em falsidade.
8: 4 - E das mãos do Anjo subiu diante de Deus a fumaça dos aromas juntamente com as orações dos santos. 5 Depois o Anjo tomou o incensário e encheu-o
de fogo do altar, e lançou- sobre a Terra. Surgiram disso trovões, gritos, relâmpagos e terremotos.
8: 6 Então os sete anjos, portadores das sete trombetas preparam-se para
tocar. 7 Tocou o primeiro e formou-se granizo e fogo, misturados com sangue, que
se lançaram sobre a Terra, queimada a terça parte das arvores e a erva verde ardeu
toda. 8 Tocou o segundo Anjo e como um grande monte incandescente, foi lançado,
e a terça parte do mar transformou-se em sangue, 9 morrendo a terça parte das
criaturas que viviam no mar e a terça parte das embarcações foram destruidas. 10
Tocou o terceiro Anjo, e caiu do céu uma grande estrela em chamascomo um
archote; caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. 11 A Estrela
Chama-se Absinto; a terça parte das águas converteu-se em absinto e muitos homens morreram por causa dessas águas, pois haviam se tornado amargas. 12 Tocou o quarto Anjo, e foi atingida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça
parte das estrelas. de maneira que se obscureceu a terça parte deles e o dia perdeu
a terça parte de sua Luz e, igualmente, a noite.
9:1 Tocou o quinto Anjo, e vi uma estrela caída do céu sobre a Terra; foi lhe
dada a “chave” do poço do abismo; 2 e ela abriu-o e do poço saiu uma fumaça como
a de uma grande fornalha e com ela obscureceu-se o Sol e o ar. 3 Dessa fumaça
irromperam, depois, gafanhotos sôbre a Terra, dotados de poder semelhante ao
dos escorpiões da terra. 4 Foi-lhes dito, porém, que não fizessem mal nem à erva da
Terra, nem a outra vegetação, nem a planta alguma, mas somente aos homens
que não tivessem na Fronte a marca de Deus. 6 Naqueles dias os homens procurarão a morte e não a encontrarão; desejarão morrer, mas a morte fugir-lhes-á. 13
Tocou o sexto Anjo, e ouvi uma voz que vinha dos chifres do altar de ouro, colocado
diante de Deus; 14 dizia ao sexto Anjo: “Solta os quatro anjos presos sobre o grande
rio Eufrades”. 15 Foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para aquela
hora, dia, mês e ano, a fim de matarem um terço dos homens. 16 Era um Exército de
cavalaria que somava duzentos milhões; ouvi distintamente o seu número. 17 Nesta
visão, os cavalos e os cavaleiros vi-os assim: Têm couraças cor de fogo, de jacinto
e de enxofre; as cabeças dos cavalos são como cabeças de leão e da boca saiaVM. Raphael
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lhes fumaça e enxofre. 18 Por estes três flagelos, isto é, fogo, fumaça e enxofre, que
saíam da boca deles, foram mortos a terça aprte dos homens, 19 porque o poder
daqueles cavalos astána sua boca e na sua cauda, de fato, suas caudas são semelhantes a serpentes, terminando em cabeça, com as quais se servem para ferir.
11- As Duas Testemunhas - ¹ Foi-me dada uma cana semelhante a uma
bastão, com estas palavras: Levanta-te e mede o templo de Deus (Real Ser), o altar
e os que nele se encontram em adoração. (a cana é a espinha dorçal, medir o fogo
do Espírito Santo, ascendendo os Altares das Igrejas)
11: 3 Mas eu darei às minhas duas testemunhas vestidas de saco, poder para
profetizarem durante mil duzento e sessenta dias. 4 Estas duas testemunhas são as
duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do senhor de toda a Terra.
(idá e pingalá, os dois cordões secretos por onde deve subir os vapores do centro
criador, na castidade cientifica, que virá a ser a medida da cana no Juízo Final)
11: 15 Tocou o sétimo Anjo a trombeta e no céu ouviram-se grandes vozesque
diziam: O império sobre o mundo passou a ser de nosso Senhor e do Cristo, e ele
reinará por todos os séculos. 16 E os vinte e quatro anciãos, que estão sentados em
seus tronos diante de Deus, prostaram-se de bruços e adoraram a Deus dizendo:
Graças te damos Senhor, Deus onipotente, a ti, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. 18 as nações irritaram-se; mas chegou
a tua ira (justiça), o momento de julgar os mortos, de dar o premio a teus servos, os
Profetas, os Santos, e aos que temem ao teu nome, pequenos e grande e o de
destruir os que arruinam a Terra. 19 Abriu-se o templo de Deus no céu, e nesse seu
templo apareceu a sua arca da aliança; e estalaram relampagos, gritos, trovões,
terremotos e grande saraivada.
O Apocalipse de são joão está se cumprindo e se cumprirá a risca. As pessoas que não eliminaram de dentro de si mesmas a besta, compactuados estão com
a besta.

A

13 - Àquele que tem entendimento.

lém de chuvas de asteróides, há um Planeta que vem em direção a
Terra, chamamo de Hercólubus, muitas civilizações do passado chamavam de
outros nomes; Marduk, Absinto, Nibiro e etc., é um Planeta Vermelho 6 vezes
maior que o Planeta Júpiter, ele é o mesmo planeta que causou o dilúvio na época
de Noé, este planeta entrará em nossa órbita e por ser de uma massa planetária
seis vezes maior que o planeta Júpiter, que este é 11 vezes maior que a Terra,
somando tudo resulta que o tamanho de Hercólubus é aproximadamente 66 vezes
maior que nosso planeta, conseqüentemente seu magnetismo é maior, ao entrar na
órbita da Terra irá atrair como um imã gigante o nosso planeta, tirando-o de órbita,
as lavas do interior da Terra serão atraídas causando rachaduras enormes na terra,
centenas de vulcões entrarão em erupção, será o caos, uma fumaça escura tapará
o Sol. Terríveis maremotos e terremotos constantes, o eixo da Terra já está se
deslocando rapidamente, onde é pólo norte se tornará equador, as calotas polares
estão se derretendo, os peixes estão contaminados pela radiação atômica devido
aos ensaios nucleares, ao mesmo tempo em que tudo estiver acontecendo os
cientistas das equivocadas grandes potências tentarão buscar refugio na Lua, já
estão terminando de construir lá um tipo de base militar na esperança de escaparem da grande catástrofe, mas, sucumbirão junto, poderão atacar o planeta com
suas bombas nucleares tentando tirá-lo de sua rota, o que acontecerá é que
Hercólubus é um planeta habitado por uma humanidade tão degenerada quanto a
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nossa, poderão retribuir o ataque mandando foguetes atômicos muito mais poderosos que irão aniquilar tudo que tenha vida. Surgirão doenças incuráveis, mais fatais
que a aids, o ebola, o câncer juntas, matarão as pessoas em minutos e ainda a
radiação que fulminará grande parte da humanidade que não tenha o fogo sagrado
desperto, o planeta ficará em chamas, uma bola de fogo, Hercólubus entrará na
frente do Sol, haverá um eclipse de três dias seguidos, sem sol as doenças se
propagarão com maior rapidez.
Nuvens negras, num tipo de fuligem vaporosa irão surgir dos oceanos, assim
como os ciclones, devido ao contato da água do mar com a lava do interior de
nosso planeta, os ensaios nucleares que muitos países além do EUA estão fazendo nas ílhas do Pacífico e nos arquipélagos, há proliferação das bombas nucleares por todo o mundo, já está explícito a fatal guerra nuclear que se aproxima,
ainda nesta data que escrevo estas linhas os rumores da guerra nuclear são ouvidos por todas as partes, há estragos irreversíveis contra a natureza, o rio amazonas já sumiu, haverá guerra por dominio de recursos naturais por água potável
que já está ficando contaminada completamente, tudo já esta sendo contaminado, além das mutações na vida marinha. Irão surgir algumas mutações grotescas
das profundezas dos mares, monstros horríveis, que nada poderá deter sua fúria,
irão sair do oceano para buscar alimento e por seus ovos já geneticamente transformados, dando origem a uma espécie nova de monstro, eles se nutriram da contaminação dos ensaios nucleares. A que ponto chegou a ignorância; os pseudocientistas que alteram os gens, sabem que as mutações são possíveis, esses monstros vão parecer indestrutíveis com as armas dos exércitos que irão inútilmente
tentar destruí-los, isso só irá deixá-los mais furiosos. Será devastada e inundada
toda cidade costeira, milhares de pessoas sucumbirão, o calor será insuportável,
as pessoas ja estão gradualmente enlouquecendo logo o desespero será total.
Amigo leitor o FIM não será de uma vez só, senão, aos poucos, durará alguns anos
de muito sofrimento, não se terá o que comer, as pessoas irão comer outras pessoas já mortas, até que toda a humanidade estará exterminada.
Já está exposta a involução humana, isto é real, as profecias bíblicas estão
se cumprindo, essas profecias estão no apocalipse de São João, foi alertado sobre Hercólubus por todos os Profetas como: Nostradamus, Elias, Cristus Jesus,
pelo avatar da atual era de Aquário, Arcanjo Samael, pelo Arcanjo Raphael, Arcanjo Uriel, dentre outros, todos os Mestres alertaram, mostraram o caminho, a porta
de saída da catástrofe. Aquele que for prático pode comprovar em desdobramento
astral que a Terra é uma bola de lodo, cor de fogo.
Meu apelo é para que vivam este livro. A única saída são os Três Fatores
transmitidos neste Livro, da maneira que aqui predicamos deve ser vivido, praticado por todo aquele que busca a porta de saída para o terror que se instalará na
Terra.
Que o Pai que está no céu abençoe a todos; aqui entregamos com muito
carinho a verdade, quebrando muitos tabus, entregando as chaves para a salvação, para aquele que tiver Temor a Deus, ouvirá estas palavras com os ouvidos da
Alma.
As pessoas que viram essas LUZES ou tiveram encontros em sonhos com
os Anjos se quiserem podem entrar em contato com o e-mail
os_3fcv@yahoo.com.br grupo on line: http://br.yahoo.com/group/A_AP/ para
compreender mais profundamente o porque de tudo isso estar acontecendo, existe um plano para o resgate ante do apocalipse final que já começou.
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Já se ouvem os rumores da fatal Guerra Nuclear,
já proliferaram os arsenais de bombas nucleares por
todos os cantos da Terra; o homúnculo degenerado
colocará um fim a si mesmo, é isso o que acontece
quando a ciência ultrapassa o Amor ao semelhante,
se torna uma ciência do mal e para o mal, que destrói
a si mesmo, na mais absurda ignorância.
Assim me disseram os Arcanjos do Apocalipse:
“ Faça o que deve ser feito, entregue os três
fatores para as massas humanas, pois, muitos
chegarão, mas somente aqueles que foram os
escolhidos permanecerão em pé diante dos terríveis
cataclismos e da radiação nuclear”.
Somente os escolhidos testemunharão ao dia
seguinte, depois das lavas rolarem.
Mas não restará nem pedra sobre pedra.
As portas do arrependimento estão se fechando
para um espetáculo trágico, que já foi anunciado,
estamos nos acréscimos.
Somente os Três Fatores, que neste livro
entregamos, poderão salvar aqueles que se
arrependerem profundamente da besta que
alimentam dentro de si mesmos; “o ego”; essas
pessoas poderão estar dentre os escolhidos.
Este é um caminho para revolucionários, não
para simpatizantes.
VM. Raphael
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