
DIVINO CORDEIRO DE DEUS; SUA FILOSOFIA DIVINA; O DIVINO 

CORDEIRO DE PRATA; HUMILDADE FEITA CORDEIRO; NOVO TRIUNFO 

DO DIVINO CORDEIRO DE DEUS, SOBRE A FORÇA E HUMANO 

ORGULHO. 

Sim o menino; Vamos continuar com a filosofia divina que ensinou meus mandamentos divinos; Se toda a 

humanidade tinha sido guiada por eles, garanto-lhe o menino, que esta humanidade, haveria necessidade 

de um juízo divino; os mandamentos divinos, foi dada ao mundo, então que através deles, fazer todo o 

espírito, seu teste na vida; Havia um determinado instante, que só o espírito, desconhecendo a vida em 

mundos de carne; Mas eles sabiam que mais cedo ou mais tarde, iria provar uma certa filosofia; filosofia 

não é apenas humana; testes em planetas, são infinitas; Eles nunca terão um limite; ou nunca tê-los; O 

divino Cordeiro de Deus é o mandato divino de amor e humildade, para qualquer criatura de 

pensamento. todo animal mal chamado, só o divino cordeiro, representa a inocência original; É 

independente de qualquer ato de força; sua sensibilidade, ele ganhou uma preferência divina, a vontade 

do pai celestial Jeová; humildade, é no divino cordeiro; e sem humildade, ninguém entra no Reino dos 

céus; escrito é, que é mais fácil entrar um camelo através do buraco de uma agulha do que um violador 

da lei divina, o Reino dos céus; cada falou do espírito humano com o divino cordeiro, antes de vir para a 

prova de vida; todos os espíritos humanos, elogiou-o no Reino dos céus; Tudo o que disputou a morada 

celestial; Lá, qualquer criança, não é animal; Eles são todos filhos do mesmo pai; importa que sua forma 

física, ou a sua filosofia; no Reino do céu, todos são telepáticos; Porque todos temos alcançado a glória 

eterna; o custo de infinitas suores na frente; em planetas infinitas; Como está escrito, é que todos os 

espíritos, tem que nascer de novo, para alcançar o Reino de Deus; Isto significa que cada espírito tem uma 

peregrinação pelo universo material; passa pelos planetas infinitas; Tente filosofias infinitas; e todos eles 

são uma das maneiras divinas, levando o divino Cordeiro de Deus; todas as formas, tem solar divina 

inocência; Porque todos possuem o mesmo princípio; Ninguém nasce no Reino dos céus; Desde que 

ninguém possui, a eternidade total; Se não o pai; todos, sem exceção, são divinamente subordinado, o 

amor do pai celestial; e este amor divino, é viva e expansiva; progredir o pai, e do progresso das crianças; 

na eternidade, suas divinas hierarquias espirituais. 

 

Sim o menino; Eu sei que você não deixe pensar a irmão jóias jóias de Ondania; Eu sei que o mundo irá 

desprezá-lo; Porque ele se atreveu a vender em quinhentos brasões de armas, o cordeiro de Deus; Ele 

será lembrado por todas as gerações, como o judas moderno; assim como ele, lá no seu mundo, milhões 

de ambicioso; que eles fazem não trepidan para vender a sua própria eternidade; Portanto vou dizer você 

menino, que este demônio da ambição comercial, lágrimas de sangue vai chorar; Ele vai pedir o mesmo 

Cordeiro de Deus, ressuscitados em carne nova; Ele vai perguntar como fazer milhões, voltou a ser uma 



criança; Mas você não vai conseguir nada; ou o direito de usar na vida, o divino Cordeiro de prata; 

símbolo de limpeza e pureza de consciência de cada um; Algum tempo que nós demos a ele, então 

retaliações; É um dos milhões, que maldizem ouro; amaldiçoar seus próprios costumes; amaldiçoar seus 

pais; e ele para o humilde de coração; aqueles que têm sido respeitoso da palavra divina; algo como, fez 

esse espírito, em outro mundo; Ele viveu animado em uma filosofia que dura que dura uma vida efêmera 

de carne; É alimentado a partir de uma filosofia que não fornecido a eternidade nem a entrada no Reino 

dos céus; Então o que vai acontecer com chamadas, ricas do mundo; amaldiçoaram pai e mãe; no meio 

de um choro e ranger de dentes; a razão é muito simples; na justiça divina, enquanto mais bem-estar 

desfrutado o espírito humano, mais grave é a justiça; ser ensinado através da palavra divina, que todos 

são iguais perante Deus; Portanto, o governo da terra, deve ter sido igual para todos; Sim, para que não 

se realizou, foi um grupo de demônios, que viu que a regra era um bom negócio; o mundo sabe que esses 

demônios, que não levou em conta meus mandamentos divinos, pelos capitalistas; Eles são os criadores 

de boa ciência; por estes malditos, existem no mundo, ricos e pobres; por esses demônios, o mundo 

terrestre será divinamente juzjado; Eles são os culpados, de choro e ranger de dentes, milhões e milhões 

de crianças minhas humildes; mais, nenhum demônio, violador da lei divina, vai escapar; Isso torna a 

pagar; olho por olho, dente por dente; É a lei dos mundos da carne; mundos imperfeitos; mundos 

microscópicos; a única esperança restante para estes condenados, é arrependimento; Portanto, se 

arrependimento enloquecerían não exsistiria, esses demônios; o pai divino, criado os anjos; e orgulho 

emana o livre arbítrio espiritual, torná-los demônios; Esqueço-me que, perdido na escuridão; estava 

escrito, que o pai divino, Deus é luz eterna; e enquanto mais sofreu uma criatura, é o maior no Reino dos 

céus; Portanto, os escolhidos, foram escolhidos por seus trabalhos, eles são os primeiros; foi escrito, que 

é mais fácil que entre um camelo através do buraco de uma agulha do que um estuprador no Reino dos 

céus; Isso tem muitos significados; explica como rigorosa é a justiça divina; Ele mostra que as chamadas 

animais, são grandes no Reino dos céus; quanto o criador, não animal exsisted em suas moradas divinas; 

apenas exsisted crianças; tem que ter a forma física; o conceito de animal, é uma raça divina da vida, para 

esses espíritos; Pediram-me para ser chamado de animal; e pediram-me para conhecer a mesma filosofia; 

como certos espíritos, eles pediram para ser humanos macacos; e eles pediram para serem testados em 

filosofia; estava escrito, que todos os espíritos é testado na vida; Não só, o ser humano chamado; Mas, 

para todos os seres humanos; Ninguém é menos o pai divino Senhor; justiça divina é tão imensa, que a 

importância de ser uma criatura humana, se perde no infinito; ainda mais; vida humana, é olhar com uma 

bocejo indiferença; com a mesma indiferença, que é usado o ser humano. ainda mais; a vida humana, é 

quase desconhecido no Reino dos céus; Só sei, que nos polvitos, perdidos no espaço; muitos chamam 

planetas, vivendo a unidade de vida; e sei, que em um determinado instante, não deve existir nenhum 

vestígio, o que era um mundo; Isto é escreveu: passará a terra; mais meus divinas palavras nunca 

passarão; Portanto, as palavras divinas de: ser luz, e a luz foi feita; Ainda continua a produzir mundos e 

sóis; em tal quantidade, como a mente pode imaginar; Divino telepático de desenho, ensinou que o 

divino Cordeiro de Deus, é de origem solar; tem sua própria filosofia de vida; tem sua própria Trindade 

expansiva; antes que o planeta Terra, surgir a vida, já, o divino Cordeiro de Deus, nasceu de novo, em 



outros planetas; seu reinado divino não tem, nem não terá nenhum limite; Trindade, vivendo, multiplica-

se e expande os seus próprios filhos de pensamento, herança divina; todos têm uma parcela de energia 

elétrica em seus corpos; que a electricidade, corresponde em sua medida evolutiva, uma parte 

microscópica da Trindade expansiva; Você é microscópicas solas; Mas tão microscópicos, que ainda não 

brilha; Ele ainda predomina em você, a carne; com suas paixões atendente; para ser capaz de brilhar, 

você deve nascer de novo; o espírito, deve passar por sucessivos corpos de carne; chegando em um 

determinado momento, a brilhar espiritual, supera a tangibilidade das carnes; Isto é por que estava 

escrito: é fraca a carne; Isso significa que o conhecimento, se torna brilhando como um sol; Por favor, 

faça a carne, vazia; e isso significa, que todo conhecimento é transformado em corpo físico brilhante; Este 

processo divino cumprido todos os sóis do universo; Eles eram pequenos, como é uma criatura da carne, 

para ser grande, no Reino dos céus; Eles eram criaturas de carne e osso, em mundos colossais que não 

são mais; os sóis no seu conjunto, constituem o conhecimento divino universal; chamada Santíssima 

Trindade; Então, como o brilho de Moses divino em glória e Majestade; seu rosto emanava fluido solar; 

seu rosto era um divino sol; com a diferença, que aquele brilho, ele deixou um divino poder magnético; 

que ele era controlado por si próprio; Este poder divino, tem sido uma das maiores maravilhas, que 

possuiu qualquer mente; com este poder mental, Moses abriram as águas; desenvolvido, Rio de sangue; 

Eu tenho feito muitos sinais divinos, do poder infinito do pai celestial Jeová; os navios de prata, tem muito 

a ver com esses poderes divinos; Eles também têm missões sublimes; em suas próprias leis; Como eles 

tem todos os profeta de carne; Ninguém pode tornar-se profeta, se você não tem seus próprios poderes 

espirituais; deles, o divino Pai eterno, baseia-se para alimentar os mundos; o meio divino que usa, é o 

mesmo em todos os momentos; Isso não deve ser esquecido, que todo espírito quando deixa o solo, 

passa para o mundo celestial; Lá se vai outra vez; Não é a hora de material da terra; é o tempo celestial; 

em um século de terra, corresponde a uma luz azul em segundo lugar; Portanto, cada vez que ocorre na 

terra, é apenas um momento no Reino do céu; Este exemplo é válido, quando cada espírito humano, tem 

vivido de acordo com o mandato divino; Ele disse: adorai o vosso Senhor, acima de tudo; por sobre toda a 

riqueza; por sobre si mesmo; Isto significa que, de acordo com meu mandato divino, qualquer filho 

terrestre, pode entrar no Reino dos céus; Desde que todos usaram o dinheiro; Esta filosofia e foi 

aconselhado ao mundo; Desde há muitos séculos atrás: não comer da árvore do conhecimento do bom 

material; Porque ele é passado; nutrir-se com o custo; O que faz o esforço e ganha mérito; Você vai 

ganhar o pão com o suor do seu rosto; o que equivale a uma vida de trabalho honesto; o pai divino 

Senhor, disse: explodir o seu irmão; Não disse: ficar rico; Não disse: cria ricos e pobres; Certamente que 

não; O que significa o pai divino, é: você, governar de acordo com sua consciência; humilde, ser o 

primeiro; outro aviso diz: é mais fácil que entre um camelo pelo buraco de uma agulha; que um rico no 

Reino dos céus; outro anúncio: ou seja, cuidar de esquerda, a imoralidade do direito; a esquerda é o 

povo; é o filho do homem; filho do trabalho; e o direito, são os corruptos; Quem acredita que o dinheiro 

vai comprar a ressurreição da carne; iludidos! a persistência em algo inventado pela mente humana, é 

soberba espiritual quando este humano invenção, não leva em conta o mandato Supremo; Já aconteceu 

em outros mundos; para um grau, esses mundos foram excluídos do espaço; é por isso que foi 



divinamente escrito: muitas chamadas para experimentar a filosofia humana; e poucos os eleitos, que 

entrarão no Reino dos céus; a herança divina leva a todo o espírito, tornar-se um sol brilhante da 

sabedoria; Ninguém é menor nesta lei divina; o Reino dos céus, é a glória mais alta, que pode fingir uma 

criatura microscópica; Ele saiu; mais para isso, deve ser limpo; Você não deve trazer influências 

demoníacas; Como é riqueza; que ensina você foi se apropriar, algo que dure apenas uma quimera na 

terra; uma moeda de dez centavos, leva o espírito, quando ele retorna ao local, onde veio 

momentaneamente; pelo contrário; Você deve dar conta do tempo gasto na terra; segundo a segundo 

base; Desde que ele nasceu para a vida, até que foi chamado no céu; grandeza, nunca representa a 

riqueza; toda a riqueza, é perda de tempo para o espírito; Tudo maldição; Quando você deixou a vida; 

como a riqueza, fecha les as portas do céu; escrito foi: não pode servir a dois senhores. riqueza é servida 

ou serviu o senhor; Sim, a criatura aproveitou-se da riqueza; sabendo o que esperar, esta criatura já 

recebeu sua recompensa; Não tem adição de divina; Você não pode entrar a glória divina; é tão grande na 

terra e encolheu-se no Reino dos céus; a filosofia divina do divino Cordeiro de Deus, é em alianças de 

querubins infinita infinita; que compõe cada molécula de carne e espírito; O divino Cordeiro de Deus, 

representa a única filosofia, que permanecerá na terra; É a única causa, que o espírito infinito, chamado 

para a prova da vida humana; É o produto de um modelo de vida, que se reuniu os mandamentos divinos; 

sem violar, mesmo microscópica parte dela; É uma filosofia da criança; a filosofia de uma criança, é a 

coisa mais próxima à filosofia angelical; Eles são mais puros de coração; Eles não são noivos, nem 

corrupto, em seus costumes; Eles são os únicos, em que a ciência do bom, não tem podres; todas as 

outras filosofias, criadas pela mente humana, desaparecerem; Eles não são do mundo novo; como 

sempre, o diabo entrou no Reino dos céus; os espiritus-ninos, sei que o Reino dos céus; os grandes guias 

espirituais, são ensinados; parte de trás da eternidade; multidões sem precedentes, está pasmo, colossais 

solares telas de TV; Ver na televisão deles, universal; Não tem nenhum começo; e não tem fim; Há 

mundos que tem havido e haverá; Olha mundos estranhos; mundos em guerra; em outras palavras, visto 

todas as ideias de quanto criatura nasce, no universo expansivo do pensamento; idéias, que no curso do 

tempo eterno, eles se tornaram colossais mundos; Lá, os espiritus-ninos, testemunhar o nascimento, o 

desenvolvimento e a agonia dos mundos; Eles vêem o processo divino, de como uma idéia microscópica, 

se materializa em um planeta; Elas parecem maravilhosas histórias planetárias; que é muitas vezes 

transmitida mundo mundo; Há, mais do que qualquer gênio inspirador; mantendo em mente, uma idéia 

vaga e divina, como visto no Reino dos céus; daí vem as doutrinas futuras; os costumes que se 

transformam em planetas; que os profetas trazem ao mundo particular; Lá, os primogênitos, inspirados e 

estudo, planos divinos; todos queremos uma missão em planetas distantes; de todas as categorias 

galácticas; de infinitas formas de vida; entre eles estão os mundos da carne; ao qual pertence o 

microscópico planeta Terra; planetas conhecidos como pó; Lá foi onde a first Solar divino, Cristo, 

chamados a Deus o pai eterno, veio à terra para ensinar uma nova lei do amor; ensinar as doutrinas 

divinas do divino Cordeiro de Deus; Não veio para ensinar o uso da força; Porque a força, ele já tinha 

cumprido o mandato; Ela já havia sido testada no planeta; Ele já tinha cumprido a sua própria evolução na 

criatura humana; Cristo trouxe ao mundo, uma nova maneira de viver; Não foram os reis malditos do 



tempo Brutal, ele veio para a terra; Esses demônios, vigaristas, parecia ameaçar seus privilégios 

amaldiçoados; é por isso que eles intrigado e mataram os primogênitos Solar; o que aconteceu, nem 

acontece na terra; os ricos modernos, se são espíritos, do princípio da terra; Estes demônios de ambição 

excessiva, também matado; como isso está acontecendo em seu próprio país; Sei que estes malditos, que 

na mesma dobra, é a justiça divina; choro e ranger de dentes, esperam por você; sabendo que para 

instruções morais, os humilde são o primeiro diante do pai celestial Jeová; Eles devem ser a primeira a 

governar o mundo; Quais são os primeiros no Reino dos céus. 

O alfa e o ômega 

ALPHA AND OMEGA 

CIENCIA CELESTE, ALFA Y OMEGA, DIVINA REVELACIÓN ALFA Y OMEGA, ESCRITURA 

TELEPÁTICA, DOCTRINA TELEPÁTICA, MARAVILLA TELEPÁTICA, LOS ROLLOS DEL 

CORDERO DE DIOS AP. 5, … continua 

TRADUZCA DESDE LOS ENLACES ORIGINALES, LEA, INVESTIGUE,  ANALICE, COMPARE, 

SAQUE SUS PROPIAS CONCLUSIONES Y COMPARTA LIBREMENTE   
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