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1ª edição — 2014



Neste sagrado momento em que a Administração Sideral 
voltada para a Terra conclama o homem terreno à divulgação 
e ao vivenciamento da mensagem de pureza iniciática contida 
no Evangelho do Nazareno Mestre, é esperado que, durante o 
estudo deste livro, o teu cérebro consiga polarizar as mais puras 
energias, causando-te bem-estar e motivação para a vida... Que 
consigas vivenciar a mansuetude evangélica, conforme ensina-
mentos Daquele que é a Luz do Mundo..., o Sal da Terra, pois 
o momento histórico do planeta requer sejam despertadas do 
nosso âmago a ternura, a benevolência, a meiguice e a afabili-
dade... despertemos nosso Cristo interno... A nossa Força Supe-
rior... despertemos amor à vida e ao Artífice da Vida para que 
tenhamos condições de renovar o Cristianismo sempre seguindo 
o curso da evolução rumo à eternidade que nos aguarda.

Saúde e Paz!
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Rogativa

Deus!…
Supremo Artífice da Vida!…
Rogamos a Ti a bênção para os Teus filhos terrenos nesta 

sacrossanta hora de Transição Planetária!…
Senhor!…
Estamos com os pés apoiados sobre a Terra, contemplando 

a Tua magnificente obra…
Olhando com os olhos da imaginação os harmônicos movi-

mentos elípticos do universo estelar…
Vendo bilhões de galáxias rodopiando sincronicamente em 

torno de Ti…
imaginando milhões de anjos, arcanjos, querubins, serafins 

e outros tantos espíritos iluminados empenhados em renovar o 
Cristianismo e em conscientizar a humanidade terrena quanto 
ao sentido sagrado da Tua Criação…

Meu Deus!… Meu Criador!…
Entre bilhões de corpos celestes, estamos aqui no nosso 

orbe, um grãozinho da Tua Magnífica Criação, no exercício da 
nossa evangelização…

Estamos aqui vendo bilhões de astros se integrando e de-
sintegrando no vaivém de diástoles e sístoles1…

Sentindo o eterno pulsar do Universo Criado…

1  No texto referem-se à criação e desintegração dos mundos materiais. Assunto 
conhecido por Grande Plano no Ocidente e por Manvantara no Oriente.
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Respirando o hálito da Vida criado por Ti…

Deus Supremo! Autor da Vida!…
O Cristo Terráqueo convocou a humanidade para reformu-

lar o Cristianismo e nomeou Jesus — o Nazareno Mestre — 
para nos guiar e orientar…

Supremo Pai de Bondade e Justiça!…
de joelhos neste genuflexório chamado planeta Terra, dian-

te do Altar da Tua Criação, estamos nós rogando a Tua Bên-
ção e uma cota extra de energias que nos impulsionem a que 
busquemos novos e eternos conhecimentos, a fim de que nos 
tornemos operantes na Tua Sacrossanta proposta de renovar o 
Cristianismo!…

Abençoa-nos, Senhor!…
Abençoa o nosso planeta e a sua humanidade!…
Abençoa todos os seres viventes da Terra.
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Ao leitor

Antes de sairmos pregando a respeito do Cristianismo Re-
novado, façamos uma autoavaliação e verifiquemos se já esta-
mos em condições de desempenhar tal tarefa com a energia da 
sacralidade, já que o propósito é falarmos da mensagem do So-
berano do Amor — o Nazareno Mestre. No entanto, é preciso 
que tal avaliação seja feita honestamente, evitando-se assim o 
que acontece com muitos que se mantêm na retaguarda quando 
deveriam estar na vanguarda para a Glória do Cristo-Pai.

Observemos se essa causa crística foi interiorizada por nós, a 
ponto de magnetizarmos, positivamente, os nossos ouvintes. Para 
tal, é suficiente verificarmos se o nosso semblante inspira con-
fiança e se os nossos olhos têm o brilho que expresse convicção… 
Se o nosso sorriso acompanha o nosso discurso, considerando 
o quanto é desagradável e melancólico para os que formam as 
assembleias de espectadores verem os representantes dos Céus 
falarem com semblantes angustiados, expressando a desarmonia 
da Terra… Se a nossa voz ainda tem a vibração conventual dos 
carmelos ou se já transporta o magnetismo do Sol que alimenta 
a Vida e que desperta da consciência dos ouvintes a energia-força 
da esperança para motivar-lhes a existência.

A partir de certo grau evolutivo, a criatura vê no Universo 
Criado a manifestação do Criador, já que Ele é a Fonte Criadora 
da Vida. Simultaneamente ela começa a perceber a Onisciência, 
a Onipresença e a Onipotência de deus em si.
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Neste livro vamos procurar despertar os Atributos de deus 
latentes em nós.

Vejamos:
Onisciência — Evoluir é o espírito adquirir, pela Razão, a 

consciência da Onisciência de deus em seu âmago. Para Reno-
var o Cristianismo vai ser preciso:
• Que o cristão coloque vida na sua vida, na condição de porta-

-voz do Cristo-Pai representado pelo Seu Crístico Filho — Je-
sus de Nazaré…

• Que desperte da sua essência a alegria por ter a sublime tarefa 
de divulgar o Evangelho do Anjo da Alegria — o Amado Mes-
tre Jesus…

• Conscientizar-se de que quem for representar o Nazareno Mes-
tre deve ser portador do magnetismo ensejado pelo júbilo de 
quem sente o garbo de, com a energia da gratidão, se colocar 
a serviço dos Céus servindo aos homens da Terra… Que, moti-
vado pela causa crística de renovar a relação dos Cristos-filhos 
com o Cristo-Pai, entre em êxtase divino devido à sua motiva-
ção íntima.
Onipresença — Por meio da Razão adquirimos conheci-

mentos e passamos a ter ciência de deus em nós, em tudo e 
no Todo. Quando transformamos os conhecimentos em vivên-
cia crística, demonstramos Sabedoria, pois não temos dúvida 
quanto à Onipresença do Criador. Nesse estágio o espírito vê 
em todas as vidas a presença do Autor da Vida — Deus… Ele 
tem certeza de que não há Deus sem Vida, nem Vida sem Deus.

Onipotência — Com a conscientização da Vontade na 
condição de Atributo divino no homem-espécie, ninguém tem 
dúvida quanto ao que afirmou o Sublime Anjo — o Nazareno 
Mestre —, ou seja, que… Vós sois Deus…

Assim é que a Onisciência nos conduz a concebermos a 
imanência de deus, principalmente em nós que, na Criação, 
pertencemos ao reino hominal, logicamente portadores de inte-
ligência; a Onipresença nos induz a vê-Lo presente em todas as 
manifestações de vida, o que nos leva à concepção da vida tam-
bém na transcendência; e, assim, convictos da Onipotência de 
Deus latente no espírito humano passamos a conduzir a nossa 
vida com transparência.
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Em síntese, a Santíssima Trindade pode ser também ex-
pressa em deus Onisciente, deus Onipresente e deus Onipo-
tente, cabendo a nós concebermos que somos, potencialmente, 
portadores da Sua divina Essência e concluirmos afirmando:

— Eu Sou o que penso…
— Eu Sou o que aspiro…
— Eu Sou o que amo.
Podemos ir formatando, em nossa tela mental, as magnífi-

cas paisagens com as cores da vida, à medida que formos inse-
rindo o Cristo no Cristianismo. 

Certamente cada criatura dirá:
— o Cristo é Onisciente, Onipresente e Onipotente em mim, 

pois sou uma Fagulha Dele.

\

As mensagens ditadas pelos espíritos integrantes das Sa-
gradas Fileiras e que fazem parte deste livro foram psicografa-
das por Therezinha Teixeira Pereira de Carvalho.
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Esclarecimentos

Em virtude de termos nomeado Jesus nosso eterno modelo 
e guia, o conteúdo deste livro nos conduz à reflexão quanto à 
imperiosa necessidade de permanecermos atentos à Sua vida e 
aos Seus ensinamentos…

lembremo-nos sempre:
• de que a mensagem proferida por Ele expressa um hino de 

louvor à vida e ao Autor da Vida…
• daqueles sagrados fins de tarde de quando louvamos o Porta-

-Voz do Cristo declamando o mais Crístico Poema de Amor — 
o Sermão da Montanha…

• Ali, no sopé da colina, nós, com olhos de admiração, júbilo e 
êxtase, olhando para Ele — o Sublime Anjo —, vendo a policro-
mia divina à Sua volta… Ouvindo a Sua dúlcida e motivadora 
voz cantando canções de esperança, de alegria, de plenitude…
O Nazareno Mestre na condição humana foi a expressão 

máxima do conhecimento universal. Considerando que Ele não 
se furtou ao esclarecimento, uma importantíssima característica 
dos Adventos Crísticos é o saudável debate esclarecedor, asso-
ciando sentimento e razão, conforme ensinamento de Kardec 
quando diz: — A fé só é fé quando encarar a razão face 
a face. Vamos, então, refletir sobre a proposta do Cristianismo 
Renovado seguindo uma pedagogia mais adequada para a Era 
do Mentalismo, de forma que não haja conflito entre o coração 
e o cérebro.

Vejamos:
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• Em razão de as verdades inerentes ao Plano Físico serem re-
lativas, o Cristianismo Renovado prima pela eterna renovação, 
a fim de que não haja a dogmática estagnação. Portanto, em 
nenhuma situação deve o homem-espécie considerar a sua ver-
dade como se fosse eterna e absoluta…

• Todo espírito é, pela sua divina natureza, fadado à glória, à 
iluminação, à plenitude. Cabe-lhe, no entanto, substituir valo-
res petrificados já por milênios no vaivém reencarnatório. Para 
tal, é indispensável gradativamente edificar eternamente novos 
hábitos enriquecedores de valores morais…

• A Proposta Adventista considera de suma importância valori-
zar a vida dos vivos, pois a “vida dos mortos” nas dimensões da 
erraticidade dependerá de como cada criatura conduziu a sua 
vida enquanto encarnada…

• A reforma íntima é conquistada no dia a dia da vida, indepen-
dentemente do ambiente em que a pessoa estiver atuando. Por-
tanto, a ascese espiritual só acontecerá quando ela demonstrar 
equilíbrio em qualquer situação…

• O Cristianismo Renovado procura conscientizar os administra-
dores da sociedade quanto à vida depois da vida, a fim de que 
antevejam o que os aguarda no além-túmulo, em função dos 
seus feitos, conivências ou omissões. Esclarecê-los a respeito da 
gravidade diante da Lei de Ação e Reação (também chama-
da de Causa e Efeito), quando do desvio dos bens públicos…

• É bom ressaltar que os perispíritos dos espíritos que vão con-
tinuar na Terra na Era do Mentalismo, ao reencarnarem e por 
conterem menor cota de toxinas, em razão também da matu-
ridade biológica, expressarão a vida com mais pujança, beleza 
e alegria…

• Tenhamos em mente que uma sociedade em melhores con-
dições energéticas, sem a destruidora culpa nem a autopu-
nição, de maneira mais suave fará a sua viagem de regresso 
ao Criador…

• O ser humano, com mais lucidez espiritual, no terceiro milênio 
demonstrará mais amor à vida enquanto encarnado. Conse-
quentemente, os conflitos da morte irão diminuindo…

• A mensagem evangélica deste livro, com linguagem atualizada 
para o nosso século, de maneira harmônica e meiga, quase im-
perceptível aos nossos sentidos físicos, de conformidade com 
o que formos interiorizando, fará notarmos que estamos nos 
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transformando em antenas humanas na condição de médiuns 
da Luz receptivos aos pensamentos emitidos pelos anjos da be-
leza, da arte, da musicalidade divina.

\

No final das 25 reflexões que escolhemos para comentário 
nesta obra,1 concluiremos que, durante os próximos 40 anos, de 
2013 a 2052:2

• deixarão de existir as religiões dogmáticas, o que é natural, já 
que a sociedade mais esclarecida conceberá o eterno transfor-
mismo de tudo criado pelos Prepostos de Deus…

• Não haverá mais homens santificando homens porque os espí-
ritos que continuarem na Terra reconhecerão que a santifica-
ção só acontece quando o homem-espécie consegue ver, ouvir 
e falar com misericórdia…

• Todos vão conceber que inferno e paraíso são estados d´alma…
• desaparecerão as empresas religiosas que vivem explorando a 

crença alheia, pois a religião do futuro será o próprio homem, 
e a sua pregação estará vinculada à sua maneira transparente 
de conduzir a vida…

• haverá a união dos religiosos sem religião, mas todos se empe-
nharão em adquirir religiosidade…

• Toda a sociedade estará conhecendo e comungando com as 
duas leis fundamentais da Criação: a de Reencarnação e a de 
Ação e Reação…

• Os educandários estarão preparados para orientar a socieda-
de, desde a infância, quanto aos mecanismos da vida depois 
da vida…

• Terminarão as guerras santas, pois os homens estarão unidos 
aos homens, todos reconhecendo que são filhos amados do 
mesmo Pai…

• Os espíritos conceberão o Cristo como Fonte Alimentadora da 
Vida do Planeta Terra…

1  Para a renovação do Cristianismo teremos que refletir sobre muitos outros itens. 
O próximo livro receberá o título de Novos Rumos do Cristianismo.
2  A Terra começou o seu Curso Secundário na condição de Escola de Regeneração 
e Progresso em 2013.
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• Os terráqueos serão conhecedores de que todos os Guias Es-
pirituais do nosso Mundo estão de mãos dadas a Jesus na Sua 
condição de líder e instrutor da humanidade…

• haverá o fim da ordem papal, e o Catolicismo se transformará, 
gradualmente, em Espiritualismo…

• A humanidade fará uma grande corrente protetora em torno 
do Brasil a fim de que a pátria do Cruzeiro cumpra a sua pre-
destinação de Coração do Mundo, Pátria do Evangelho…

• Pela lógica, haverá o fim da corrupção, tendo em vista 
que os corruptores e corruptíveis serão exilados da Ter-
ra, inexoravelmente.
Oremos pelo planeta que nos abriga atualmente e que, voli-

tando pela imensidão do Cosmo, nos convida a darmos sentido 
sagrado à nossa vida, tomados pelo êxtase divino ao contem-
plarmos a esplendorosa Obra dos Criadores de Mundos açam-
barcados pelo Cristo Cósmico.

\

Não consideremos críticas as citações que constam neste 
livro referentes ao Catolicismo, pois, conforme é sabido, fomos 
nós que, pelas sucessivas reencarnações, fizemos a história da 
humanidade. Portanto, levemos em conta de que se trata ape-
nas de lembranças, procurando motivar o nosso empenho para 
a renovação do Cristianismo.

\

O leitor perceberá a repetição de pensamentos, frases e pa-
lavras, que, de maneira proposital, colocamos nos textos, vi-
sando à sua fixação. Tal se deve a que, em muitos casos, uma 
simples leitura não é suficiente para a alma apreender o ensi-
namento. Na verdade, o livro é uma conversa grafada no papel, 
destituída das formalidades literárias... É um diálogo que visa à 
interação entre a mensagem e o leitor.

durante a leitura-diálogo, você vai se sentir o interlocu-
tor, tendo em vista que as relevantes questões levantadas são 
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interrogações inerentes às pessoas com maior cota de lucidez 
espiritual nesta crística e crítica fase de Transição Planetária.

\

No final de cada capítulo tem uma palavra identificando a 
qualidade que precisaremos trabalhar melhor em nossos exer-
cícios de autoevangelização, já que cultuamos, por milênios, a 
Infinita Bondade de deus, mas deixamos de lado a Sua Infini-
ta Justiça. Baseando-nos na Lei de Deus estaremos evitando 
certas fantasias religiosas que fizeram parte da nossa infância 
evolutivo-espiritual. As palavras que escolhemos não têm, ne-
cessariamente, nenhuma associação com o conteúdo do capítu-
lo. Adotamo-las apenas para encerrar cada reflexão, reativando 
da nossa memória subjetiva o funcionamento da Lei de Deus.

\

Os esclarecimentos em Notas de Rodapé sobre o signifi-
cado de algumas palavras foram extraídos do Novo Aurélio 
Século XXI – o Dicionário da Língua Portuguesa, Editora 
Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1999.

\

O autor tem como proposta conferenciar em qualquer par-
te do mundo sobre Adventos Crísticos e a correlação com a Pre-
destinação Espiritual do Brasil, o Fim dos Tempos e a atual fase 
de transição planetária.

Site: www.adventos.org.br;
e-mail: adolfoadventos@gmail.com
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O amor

Neste instante, você leitor, imagine-se no Plano Nirvânico 
ouvindo o arcanjo Samuel, o anjo do amor, o anjo da adoração 
a Deus, falando à filigrana do seu espírito. Diz ele:

Amor!...
Amor é alimento sagrado para a alma e para o corpo... 
Amor é deus Totalidade presente nas individualidades... 
Amor é vida para alimentar os vivos...
Amor é fonte de água cristalina e pura a dessedentar a sede 
dos filhos do Autor da vida...
Amor é som produzido pela voz do acalanto...
Amor é música advinda da orquestra sinfônica do Cristo 
Cósmico...
Amor é essência que dulcifica a voz dos seres plenos... 
Amor é energia a impulsionar a alma para as crísticas as-
pirações...
Amor é a manifestação eterna de deus em tudo criado... 
Amor é deus no homem cantando canções com mensagens 
de sacralidade...
Amor é calor da chama da alma que fala pelo coração. 
Amor é Sol vivificador...
Agora, fale você com a sua força-energia e com o tom da 
convicção:
Amor sou eu, pois sou filho do Cristo-amor... 
Sou filho do deus-Amor.
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Apresentação

Os ensinamentos desta obra visam colocar o Evangelho do 
Nazareno Mestre1 na pauta da nossa vida, com linguagem mo-
derna, mas mantendo a sua essência doutrinária. O leitor perce-
berá que, após refletir sobre o que é proposto em cada capítulo, 
se sentirá mais forte, mais capaz, mais pleno de Deus…

Na Era do Mentalismo, nós nos desvincularemos, emocio-
nalmente, da forma tão externa de cultuarmos a divindade. Es-
sas anotações servirão também para estimular o nosso Eu Crís-
tico — a Fagulha de Deus que somos —, a fim de realizarmos a 
tarefa que nos compete na renovação do Cristianismo. Por isso, 
o enfoque de todo o material é induzir o homem a se conhecer 
para, conscientemente, investir no seu autoburilamento, a fim 
de encontrar, com mais facilidade, o seu deus interior.

Os Adventos Crísticos, na condição de Cristianismo Reno-
vado, estão sendo implantados nos quatro cantos do mundo. 
Reflitamos sobre alguns itens que precisamos dar mais atenção 
no percurso da nossa vida a fim de que a proposta do Cristo-Pai 
seja implantada na nossa alma.

Vejamos:
• Procuremos diluir as bengalas psicológicas que as religiões im-

plantaram na consciência humana terrena… Demos especial 
atenção aos três sentidos do consentimento divino: ver, ouvir 

1 No livro sob o título AdVENTOS CRÍSTiCOS, do mesmo autor, Editora do Co-
nhecimento, consta a mais sagrada proposta para renovar o Cristianismo, passada 
pelos espíritos superiores que integram as Sagradas Fileiras, cujo líder é JESUS — o 
Grão-Mestre do Cristianismo Renovado.
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e falar com misericórdia… Por sabermos que Deus fala aos 
homens por intermédio dos homens, que seja o nosso falar um 
crístico exercício mântrico visando a nossa sincronização espi-
ritual com os grandes iluminados — instrutores Espirituais da 
humanidade — que habitam as mansões celestiais…

• Por ser o Evangelho a síntese cósmica das leis de deus, aten-
temos para o valor sagrado que devemos imprimir à nossa 
voz, observando que o Nazareno Mestre, com a Sua voz mi-
sericordiosa, cristalina e pura, curou os homens e magnetizou, 
para sempre, o planeta e sua humanidade. Seguindo o exemplo 
Dele, falemos com o tom da certeza… Procuremos desenvol-
ver a nossa intuição a fim de melhor nos sintonizarmos com a 
Fonte Criadora da Terra — o Cristo-Pai — e que a nossa voz 
tenha condições reais de transportar magnetismo acionador 
de consciências…

• Idealizemos, com a nossa mente, panoramas que expressem 
beleza e harmonia… Que produzam efeitos psicológicos propi-
ciando a nossa entrada em júbilo, em êxtase espiritual, em con-
tato consciente com a Suprema Energia da Vida — deus. Foi 
assim que Jesus agiu: — Ele mergulhava numa dimensão de 
crísticas energias e Se permitia que a linfa da Vida Planetária 
— o Cristo-Amor — penetrasse pelo Seu chacra coronário e sa-
ísse pelo cardíaco, gerando a mais deslumbrante aura esférica 
à Sua volta. Os Seus atenciosos ouvintes metamorfoseavam-se 
em luzes policromáticas, e respirando o Hálito da Vida magne-
tizado por Ele “renasciam” em espírito e verdade, advindo as 
autocuras da alma e do corpo…

• Ao ser o luminoso propósito do Cristianismo Renovado ele-
var a nossa frequência para manter a nossa vitalidade psico-
emocional-espiritual, não nos apequenemos com infrutíferos 
desculpismos, nem fiquemos sem coragem para investir na 
implantação dos Adventos Crísticos na nossa consciência, 
pois tais condutas não têm valor diante das leis da Criação, 
considerando que deus convoca as criaturas para desempe-
nharem tarefas de acordo com os seus talentos. É saudável 
relembrarmos que: Somente aos fortes e capazes Deus confia 
a direção dos homens; aos fracos e incapazes Ele compreende 
e ampara… Nós, espíritos conscientes, já temos evolução espi-
ritual para colocar o Evangelho do Nazareno Mestre na rotina 
da vida…
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• Notaremos, conforme formos assimilando a essência crística 
da Proposta Adventista, que, de maneira didaticamente elabo-
rada, vamos substituindo os nossos milenares e ultrapassados 
conceitos religiosos pelo aperfeiçoamento da nossa sintonia 
com os planos da musicalidade divina, cujo resultado será a 
nossa integração consciente ao Cristo, Senhor Nosso e irmão 
Maior… Dessa forma, aumentaremos a nossa sensibilidade 
psíquica, com frequências progressivamente mais elevadas e, 
como consequência, mantendo a chama do nosso Eu Crístico 
acesa com as cores do arco-íris para a nossa autocromotera-
pia mental…

• Veremos no transcorrer da obra que o Cristianismo implan-
tado pelo Mestre Jesus dispensa paramentos, adereços, ritu-
ais infantis, dogmas, títulos honoríficos. O que precisaremos 
é conhecer a Suprema lei do Cosmo, legislada pela Suprema 
Consciência — deus.

• Após a última página das nossas reflexões estaremos com a 
razão e o sentimento harmonizados, posto que, sem complexo 
de culpa, compreenderemos que erros e acertos são típicos da 
trajetória evolutiva de todos os espíritos, com maior ou menor 
intensidade, pois somos portadores do sagrado livre-arbítrio, 
ou seja, escolhemos o que queremos para plantar e, mais tarde, 
abrigaremos a colheita.
Vamos dar mais ênfase à obra cristã, procurando com-

preender a razão de a proposta espiritual para a Renovação 
do Cristianismo, trazida pelo Papa Silvestre,2 o porta-voz das 
Sagradas Fileiras, ter sido apresentada inicialmente no Brasil 
que está predestinado a ser o Coração do Mundo, a Pátria do 
Evangelho, exatamente nesta fase de Transição Planetária. Ali-
ás, refletir é o nosso dever cristão.

À medida que a essência doutrinária dos Adventos do Cris-
to-Pai for sendo implantada no nosso cotidiano, tudo em nós 
será positivamente diferente. Seremos mais fraternos, solidários, 
compreensivos, afetuosos, uma vez que, com uma simples leitura 
desses apontamentos, sentiremos melhorar as nossas irrigações 
cerebrais… Sentiremos que os campos sensórios da nossa alma 
produzirão, de maneira mais acentuada, os elementos químicos 

2 Silvestre i foi Papa entre os anos 314-335, conforme consta no Capítuto 72 do 
livro Adventos Crísticos, do mesmo autor, Editora do ConhECimEnto.
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responsáveis pela nossa harmonia íntima… Estaremos mais 
fortes e confiaremos mais em nós mesmos… Confiaremos mais 
nos poderes diretores da Vida Cósmica… Confiaremos no Deus 
Absoluto, Aquele que é o Artífice da Vida.

\

Em sendo Cristo, na terminologia sideral, um estado per-
manente do Amor Universal, renovar o Cristianismo é renovar 
a nossa vida, inserindo em todos os nossos atos a beleza e o 
encanto da Essência do Cristo — o Amor.

dessa forma:
• Para senti-lo, dispensemos as fórmulas mágicas e objetos de 

qualquer natureza que nos levem a retroagir no tempo com 
possibilidade de nos depararmos com a nossa infância espiri-
tual… Procuremos viver harmonizados com o nosso agora e 
nos projetemos para a eternidade luminosa…

• Os objetos, mesmo simbolizando o que é considerado sagra-
do, não têm força-energia para evangelizar o homem-espécie… 
Projetados para o eterno futuro, imaginemo-nos evangeliza-
dos, sintonizados, por ressonância,3 com os espíritos angelicais 
e, juntos, ouvindo a musicalidade do pulsar eterno da Vida no 
infinito Universo Criado dentro da Refulgente Aura do Cris-
to Cósmico…

• Atualmente, com a nossa evolução espiritual, conseguimos 
conceber que, na mesma proporção que vamos ampliando a 
nossa consciência por meio de conhecimentos transcendentes, 
interagiremos com o Supremo Senhor da Vida e identificare-
mos, com mais abrangência, a Sua divina manifestação nos 
planos físicos e extrafísicos…
Ao aspirarmos sentir o Cristo-Amor, tornamo-nos cada vez 

mais receptivos à sublimidade das vibrações da Mente Cósmi-
ca… Mais inspirados pelos espíritos integrantes das Dimensões 
da Angelitude e receptivos ao tropismo4 causado pelo instrutor 
Espiritual da humanidade terrena — Jesus de Nazaré.

3  No texto, o sentido de ressonância é entrarmos em contato com as frequências 
dos Espíritos Superiores e sentirmos centuplicar a nossa capacidade de realização.
4  Reação de aproximação ou distanciamento dos organismos, em resposta a estí-
mulos externos.
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Concluamos que para renovar o Cristianismo é indispen-
sável a transformação da alma cristã. E o mecanismo mais efi-
ciente para quem almeja a sua reforma íntima, a fim de entrar 
por ressonância, por equivalência de frequência, em estado de 
estesia5 angélica, é se evangelizar. Estejamos certos de que na 
mensagem do Nazareno Mestre contém a Essência Alquímica 
capaz de transformar, com magia crística, espíritos simples e 
ignorantes em consciências angelicais.

Por não termos dúvida de que, em essência, somos Lu-
zes…, somos Deus…, vamos investir no desenvolvimento dos 
Atributos da Sabedoria e do Amor para galgarmos os níveis 
sublimes da angelitude e, como consequência, a nossa ventu-
ra eterna.

Finalmente, encerraremos o livro com um cântico do divino 
amor exaltando a vida e o Autor da Vida — Deus —, pois no 
último capítulo constam algumas retificações do Evangelho fei-
tas pelos espíritos integrantes das Sagradas Fileiras por meio da 
psicografia de Therezinha Teixeira Pereira de Carvalho.

5  Sentimento do belo, sensibilidade. 



23

introdução

Para renovar o Cristianismo é preciso demolir da vida men-
tal do cristão conceitos ultrapassados em função da evolução 
espiritual-científica da humanidade.

É inconteste que tudo criado obedece ao eterno vir a ser. No 
entanto, o Cristianismo, representado pelo Catolicismo, estag-
nou por falta de novos nutrientes que vivificassem o cristão e o 
mantivessem divinamente emocionado com a busca consciente 
da sua libertação íntima através de novos e eternos conheci-
mentos transcendentes.

O cristão que cultuou a divindade tão somente externa a si 
e na forma material não se deteve em descobrir o seu deus inte-
rior, o que o impediu de reconhecer que ele é parte não apartada 
do Supremo deus. Assim, afirme e confirme, com toda a sua 
energia-força: EU SOU Deus!… EU SOU Luz!…

durante a leitura-estudo deste livro concluiremos que a 
vida nas Escolas Planetárias exige luta incessante, individual e 
intransferível de quem pretende ascender, já que a lei da Evo-
lução determina que sem esforço não há mérito. Assim sendo, 
tenhamos em mente que a vida é um eterno desafio para a con-
quista de novos e eternos valores espirituais.

Por ser o Cristo a Consciência Espiritual que criou a Terra, 
quando fazemos referência ao Cristianismo, o nosso foco mental 
é o Cristo Planetário da Terra, representado, nestes apontamen-
tos, pela maior autoridade moral que, na condição humana, há 
2.000 anos recebeu o nome de Jesus — o Nazareno Mestre. 
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Portanto, não confundamos Cristianismo com Catolicismo, nem 
com nenhuma outra religião que faz do Evangelho Cristão a 
base da sua manifestação de fé. Tenhamos em mente que Cristo 
é a Vida… Cristo é o alimento sagrado de todas as vidas da Ter-
ra… Ele, o Cristo, nunca encarnou neste Orbe, nem poderia, já 
que Ele é a própria “vida” do nosso mundo. Jesus, no entanto, 
e os demais representantes do Cristo foram humanos terrenos 
nascidos de mulher.

O homem concebendo que Cristo é o criador da Terra e 
mantenedor da vida de todas as fagulhas de vida nela existentes 
perceberá com clareza irrefutável que a proposta de renovar o 
Cristianismo é abrangente e irrestrita, pois é dirigida à huma-
nidade, independentemente dos rótulos externos identificando 
crenças ou religiões. O alvo é o homem-espécie na sua condi-
ção essencial e não na sua crença existencial.

Muitos representaram o Cristo-Pai, mas Jesus foi o mais 
fidedigno intérprete da Vontade Suprema na Terra. Ele sinteti-
zou as Leis do Cosmo em Suas assertivas e deixou bem claro 
que o Evangelho é a síntese de todas as verdades… É a síntese 
das Leis de Deus. Por isso, salientamos que estas reflexões são 
dirigidas à sociedade planetária, convictos de que somos todos 
filhos do Cristo-Pai, Senhor Nosso e irmão Maior.

Tratando-se de momento de Transição Planetária, a lei da 
Evolução exige, naturalmente, renovação em tudo e em todos, 
pois a sociedade terrena se encontra na sua fase de Prova Final 
do seu Curso Primário e do consequente término do período 
de Provas e Expiações, a fim de que os aprovados sejam pro-
movidos ao Curso Secundário na nova fase do nosso planeta, 
a de Regeneração e Progresso, com início letivo desde o ano 
de 2013.

Para incinerar o homem velho e ressurgir um homem novo, 
conforme nos solicita o Nazareno Mestre no Seu Evangelho, 
é preciso, convictamente, sacralizar a Vontade, concebendo-a 
como força impulsionadora da vida eterna e imortal e que se 
encontra intrínseca em todas as criaturas de deus, embora em 
estado latente para a maioria da sociedade terrena..

Uma vez que o Evangelho do Sublime Anjo — Jesus de Na-
zaré — é o norteador mais perfeito que se tem notícia na Terra 
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para quem almeja alcançar os Céus, esforçarmo-nos para seguir 
os Seus ensinamentos é sabedoria diante da lei da Evolução, 
mas é sempre bom relembrar que o mérito é adquirido com 
mobilização de forças, trabalho íntimo pessoal e intransferível, 
pois assim determina a lei do Supremo legislador — nosso 
Magnífico deus.

Também é do nosso conhecimento que só se adentram pe-
los pórticos celestiais os fortes e capazes, ou seja, só aqueles 
que, com galhardia, conseguem passar pela porta estreita por 
serem portadores de humildade, confiança, alegria, coragem, 
persistência e serenidade, alimentados pela esperança de que, 
no futuro sobranceiro, conseguirão renunciar aos tesouros do 
mundo que o ladrão rouba e a traça corrói. Observemos 
que para renunciar aos tesouros terrestres é preciso estarmos 
vinculados, emocionalmente, aos tesouros celestes a fim de que 
não entremos em conflitos íntimos.

Em Peixes, Era do Amor, passamos 2.160 anos exercitando 
os itens da lei de deus que constam em Mateus 5, 1-11 — as 
Bem-Aventuranças —, aprendendo a amar e, como consequ-
ência, a ver, ouvir e falar com misericórdia. Atualmente, na 
Era de Aquário continuarão na Terra para exercitar a Força 
Mental apenas os portadores de um bom nível de misericórdia. 
É crístico ressaltar que o tempo urge e que esta Aurora tende 
a desvanecer. Portanto, não percamos essa sacra oportunidade.

É evidente que já possuímos evolução espiritual para re-
conhecer o poder sagrado da palavra, observando o exemplo 
máximo deixado por Jesus quando na Sua vida messiânica 
encantou a humanidade com o Seu Verbo crístico, terapêutico, 
elucidativo e libertador de consciências.

Por ser intrínseco a todas as criaturas evoluírem para as-
cender e transcender, atentemos para o que consta em Mateus 
6,33: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo 
o mais lhe será dado por acréscimo… Quando passa a ter 
deus como seu ponto focal de chegada, tudo a que o espírito 
aspira durante as trajetórias existenciais tem cunho de sacrali-
dade, o que o leva a compreender as fraquezas alheias e a viver 
ética e fraternalmente harmonizado com os seus semelhantes.
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Para facilitar a nossa mente, em vez de focarmos o Deus 
Absoluto, nomeemos o Mestre da Galileia como nosso referen-
cial crístico e permitamos que Ele — o Soberano do Amor — 
nos atraia à excelsitude da Sua resplandecente aura… Permi-
tamo-nos sofrer o empuxo divino causado por Ele e estaremos 
caminhando a passos largos rumo ao Absoluto Pai.

Para os novos tempos — Era do Mentalismo —, a própria 
lei da Vida exige do espírito encarnado equilíbrio entre razão e 
sentimento, o que o fará reconhecer que é um ser em evolução, 
evitando, assim, se ufanar1 defendendo as suas verdades como 
se eternas fossem. Em tal estado, o homem abrirá clareiras com 
o intelecto para o coração transitar exuberantemente, amando 
as maravilhosas descobertas realizadas pela razão. Dessa for-
ma, terminará a luta entre Ego e Eu e será implantada uma 
unidade doutrinária no planeta Terra, ou seja, os homens dos 
quatro pilares da sociedade terão o Cristo como ponto focal 
para a sua evolução e ascensão espiritual, tendo Jesus como 
modelo humano.

Com o Cristianismo Renovado implantado na consciência 
do espírito terreno, o Cristo será aceito e amado, não só pela fé, 
no sentido amplo de fidelidade às leis da Criação, mas, tam-
bém, pela logicidade, a qual atende melhor às aspirações do 
homem moderno e intelectualizado.

O cristão interagindo com o Cristo, consciente de que é 
portador do seu Cristo interno, conceberá pela razão a Sua 
Onisciência; pela sabedoria, a Sua Onipresença; pela vontade, 
a Sua Onipotência em si. Assim é que, quando o homem ad-
quire consciência de que é portador da imaculada Essência do 
Criador, a sua vida é transparente e ele inspira confiança nos 
seus semelhantes.

A proposta do Cristianismo Renovado, universalista e li-
bertadora, não terá dogmas, tendo em vista que o modelo é Je-
sus. Aceitará, portanto, o debate elucidativo para a aquisição de 
novos valores que possam substituir os velhos e ultrapassados, 
uma vez que, em sendo a vida eterna, eterna também é a 
evolução, uma constante em tudo, segundo Pietro Ubaldi.

1  Tornar ufano ou vaidoso; causar vaidade em; envaidecer-se; tornar muito conten-
te; regozijar; vangloriar-se.
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Neste livro constam algumas inusitadas mensagens psico-
grafadas por Therezinha Teixeira Pereira de Carvalho, retiradas 
de A Arca do Desconhecido do Plano Espiritual, as quais vão 
formatar luminosa trajetória para que encarnados e desencar-
nados de todos os níveis evolutivos se conscientizem do sacros-
santo empenho para a renovação do Cristianismo.

Perceberemos, durante este estudo, que os Adventos Crís-
ticos não nomearão seus líderes representantes, atribuindo-lhes 
títulos honoríficos, pois todos nós seremos aferidos pela nossa 
dignidade cristã, demonstrando à luz do dia se temos autorida-
de moral para refletir para o mundo a imagem e a mensagem 
do Nazareno Mestre.

Respirando o Hálito da Vida consciente da presença onis-
ciente do Cristo-Pai em tudo e em toda a criação terrena, o 
homem, convictamente, se entregará ao Autor da Vida, dizendo: 
Pai!… Em tuas mãos entrego o meu destino.

O grau de evolução do espírito terreno já lhe permite re-
conhecer que a mulher representa o “lado feminino de Deus”. 
Consequentemente, o novo homem reconhecerá a sacralidade 
da mulher em todos os aspectos e, em especial, quando se en-
tregar à maternidade na divina condição de Médium da Vida, 
segundo nosso ilustre Ramatís por intermédio do psicógrafo 
hercílio Maes.

O homem-espécie ao interiorizar que ele foi criado, em es-
sência, à imagem e semelhança do Criador, caminha resoluto, 
com passos firmes, visando ao seu aprimoramento espiritual 
com alegria, festividade e bom humor, o que é natural para 
quem descobriu deus em si.

O livro Cristianismo Renovado induzirá a criatura a avivar 
a sua Chama Crística, com a qual ela verá a luminescente2 ver-
dade universal contida no Evangelho — a síntese das leis da 
Vida… A síntese de todas as verdades.

Em se tratando de uma proposta para a sociedade trafegar 
na Era de Aquário, no final das nossas reflexões, após a leitura-
-estudo destes apontamentos, estaremos em melhores condições 
para substituir a religião pela religiosidade.

2  Propriedade de emitir luz.
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Esta obra de cunho elucidativo e portadora de mensagens 
crísticas trata, também, do relevante papel do Brasil na condi-
ção de Sede do Cristianismo Renovado e Centro Espiritual da 
América Latina…
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Novos rumos do cristianismo

Pergunta: — Quais os novos rumos do Cristianismo no 
terceiro milênio?1

Resposta: — Em cumprimento ao Programa Espiritual da 
Terra adentrando Aquário — Era do Mentalismo —, o Cristia-
nismo com o Cristo vai ser implantado, em definitivo, na cons-
ciência da sociedade planetária. Assim é que os representantes 
do Catolicismo e das ramificações religiosas criadas pelos seus 
dissidentes nesses dois milênios vão se unir e, mesmo com dife-
rentes nomes externos, terão o Cristo como ponto focal e essên-
cia doutrinária, e Jesus e os demais médiuns do Cristo de todas 
as épocas, desde a criação da Terra, de mãos dadas continuarão 
orientando os povos. Ressaltemos afirmando que as demais re-
ligiões ditas “não cristãs” também se integrarão ao Cristianis-
mo, já que o Cristo será concebido pela humanidade como o 
Criador da Terra e responsável pela vida de todos os reinos do 
nosso mundo.

Por ter sido o Cristianismo representado e liderado até ago-
ra, de maneira mais direta pelo Catolicismo, tendo Jesus como 
o Seu representante-mor, façamos algumas ressalvas, como 
por exemplo:

1  Se porventura você não leu as páginas iniciais deste livro, antes de começar o 
primeiro capítulo, leia-as de maneira reflexiva para abrir a percepção, criar expecta-
tivas benfazejas e, assim, assimilar melhor o propósito do Cristianismo Renovado… 
Faça uma retrospecção sobre a triste história do Catolicismo a fim de ficar mais 
entusiasmado quanto à necessidade de renová-lo.
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• Vamos distinguir o Cristo, criador da Terra, do Seu crístico fi-
lho, Jesus de Nazaré…

• Concluiremos que o Cristo Planetário da Terra é uma entidade 
arquiangélica, enquanto que Jesus é de graduação angélica…

• Entenderemos que Jesus, quando encarnado, era médium do 
Cristo Planetário, a quem Ele O chamava de “Meu Pai”…

• deus deixa de ser um doador de benesses divinas àqueles que 
O adoram e um ser vingativo e irado para com aqueles que não 
O reconhecem, conforme concepção de algumas religiões…

• O deus antropomórfico criado pelo homem à sua imagem e 
semelhança deixará de existir na concepção da sociedade pla-
netária e passará a ser a Causalidade sem Causa… O Deus de 
Bondade e Justiça…

• O deus de Infinita Bondade, que perdoa sempre, oportunizan-
do-nos para novos investimentos, passará a ser, na visão hu-
mana, o mesmo deus de Infinita Justiça que disciplina a alma 
por meio das leis da Reencarnação e de Causa e Efeito…

• O Nazareno Mestre, cultuado a distância e habitando as man-
sões celestiais conforme tem sido, de agora em diante será con-
cebido como instrutor Espiritual da humanidade, caminhando 
com todos os filhos da Terra, na Sua condição sagrada de An-
tena de altíssimo alcance, sintonizada com o Cristo-Pai para 
prover as necessidades do homem-espécie.

Pergunta: — Como apagar do cristão a ideia de que 
Jesus não é o próprio Deus, conforme concepção milenar 
do Catolicismo?

Resposta: — Não é didático retirar alguma “verdade” da 
mente humana caso não se tenha outra superior para substituí-
-la. Atualmente, o espírito terreno já tem evolução para, pela 
razão, abandonar velhos e antiquados conceitos de cultuar a Di-
vindade, porque a humanidade, em 2013, começou o seu Curso 
Secundário e, consequentemente, os espíritos de ideias Primá-
rias inexoravelmente deixarão a Terra,.

Com o planeta sem os espíritos menos graduados para com 
os haveres dos Céus não haverá:
• O sacerdócio da conveniência nem da exploração da fé alheia, 

mas sim médiuns íntegros, sensíveis e em condições, por 
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evolução espiritual, para intermediar a vontade de deus e as 
necessidades das demais criaturas…

• dogmas blindando as consciências dos filhos do Cristo a fim 
de não adquirirem conhecimentos libertadores…

• homens adorando o deus Absoluto nem os Seus representan-
tes simbolizados pelas suas imagens inertes, mas criaturas de-
bruçadas sobre as literaturas espiritualistas para adquirirem 
conhecimento quanto ao sentido sagrado de cada encarnação…

• A intolerância religiosa separando os homens dos homens, já 
que todos compreenderão que são filhos do mesmo deus de 
Bondade e de Justiça…

• Pessoas ignorando as duas leis básicas da Criação — da Reen-
carnação e de Causa e Efeito —, as quais são importantíssimas 
para a alma fincar suas construções sobre a rocha firme da 
convicção, sem ter dúvida de que toda ação gera reação…

• Homem canonizando homem após o seu desencarne, pois sa-
bemos que a Natureza não dá saltos na evolução espiritual. As-
sim, o ser humano se preocupará em se graduar à bem-aventu-
rança enquanto encarnado, visto que todos estarão conscientes 
de que ninguém consegue subverter a Suprema lei legislada 
pelo Supremo legislador — Deus…

• Seres humanos adorando o deus tão somente transcendente 
que habita as planuras celestiais, mas, também, o deus ima-
nente a toda a Criação… Não conceberemos mais um Deus 
“humanizado” que Se ofende com os impropérios dos Seus 
Amados Filhos… Um Deus que precisa receber das criaturas 
humanas as mais esdrúxulas oferendas para que possam rece-
ber dele as dádivas dos Céus.

Pergunta: — Vez que o Catolicismo se fez “proprietário” da 
mensagem do Nazareno Mestre, será que os seus seguidores 
ortodoxos abrirão mão das suas milenares crenças para abra-
çar o Cristianismo Renovado, tendo em vista que a proposta 
adventista é libertadora, sem “donos”, e que visa açambarcar 
toda a humanidade?

Resposta: — Apolônio de Tiana é o coordenador dos Ad-
ventos Crísticos em todo o planeta. Sabemos que espíritos des-
sa hierarquia não impõem, apenas convidam. Assim é que os 
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nossos superiores integrantes das Sagradas Fileiras2 nos levam 
à reflexão, pela logicidade e não pela crença, de que o momen-
to planetário clama por mudanças no exercício do religare de 
cada criatura.

Então, acontecerá que:
• Os espíritos terráqueos, seguindo intuitivamente os princípios 

cósmicos da lei da Evolução dos mundos e de suas humani-
dades, no terceiro milênio se desvincularão emocionalmente 
do passado, pois, por mais maravilhoso que tenha sido, está 
ultrapassado para a Era do Mentalismo. Todos nós concebere-
mos o eterno vir a ser…

• É da lei do Criador que, quanto mais o espírito evolui, mais 
expande a sua consciência individual e, como consequência, 
interage com maior cota da Consciência Universal — deus —, 
justificando assim o porquê de as nossas propriedades terres-
tres de qualquer procedência serem substituídas, naturalmen-
te, pelas celestes…

• devido à dilatação da percepção das dimensões extrafísicas 
cada vez mais abrangente na Era do Mentalismo, o homem-
-espécie concluirá, pela sua lucidez intelectual e evolução es-
piritual, que as “verdades” são todas relativas, pois satisfazem 
apenas certo grau de evolução espiritual…

• As pessoas mais atentas ao dinamismo da evolução deduzi-
rão os novos rumos que o Cristianismo tomará. E, vez que é 
processo natural, os ortodoxos deverão abrir mão do pretérito 
para, convictamente, abraçar o eternamente novo…

• À medida que substituirmos valores, progressivamente mais 
nobres, aumentaremos a nossa frequência mental e penetra-
remos em dimensões mais rarefeitas, nas quais existem verda-
des mais abrangentes. É por isso que o espírito aberto para o 
eterno vir a ser nunca se retém a uma época… Quer sempre 
adquirir mais verdades sobre a Suprema Obra de Deus…

• Os espíritos que ainda estiverem presos às suas “verdades ab-
solutas” têm grandes possibilidades de, motivados pelo que 
propõe o Cristianismo Renovado, dar um salto quântico e se 
libertarem das suas ideias fixas… Porém, não nos esqueçamos 

2  Os espíritos integrantes das Sagradas Fileiras são os responsáveis pela implan-
tação dos Adventos Crísticos em todo o planeta. Na verdade, são as consciências 
espirituais orientadoras dos quatro pilares da sociedade terrena — o religioso, o 
científico, o artístico e o social. 
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de que o livre-arbítrio é sagrado, razão pela qual Deus não 
impõe, apenas convida, dispondo sempre…

• Tendo em vista que a crença sem o conhecimento pode ser 
uma fuga da realidade existencial, muitos “religiosos” sem reli-
giosidade, na atual fase de Transição Planetária, poderão “so-
frer fortes dores no seu mundo íntimo” ao serem convidados a 
abandonar suas devoções primitivas, já que o eterno progresso 
espiritual intrínseco à lei da Evolução dos mundos físico e 
metafísico é inconteste, embora, como se percebe, muitos en-
contram dificuldades para substituir valores.

Pergunta: — De que maneira o Cristianismo Renova-
do vai conseguir açambarcar os quatro pilares da socieda-
de, quando essa tem suas múltiplas maneiras de cultuar 
a Divindade?

Resposta: — Alhures comentamos que toda a humanidade 
vai adquirir, em níveis diferentes, consciência de que o Cristo é 
a Fonte de Vida da Terra e que Jesus será concebido por toda a 
humanidade como o principal referencial para os exercícios do 
religare. Assim é que com o Cristo inserido emocionalmente na 
vida humana e tendo o Nazareno Mestre como nosso modelo e 
guia, a nossa vida será muito mais plena de deus.

Vamos nos conscientizar de que:
É tarefa dos representantes do Cristianismo Renovado es-

clarecer, de imediato, que a humanidade, consciente ou incons-
cientemente, vive dentro da esfera energética do Cristo Plane-
tário da Terra. Assim como o peixe só sobrevive permanecendo 
dentro d´água, nós e os demais seres vivos de todos os reinos só 
sobrevivemos enquanto encarnados, porque estamos mergulha-
dos num Oceano de Energia Vital emanada do Cristo criador 
da Terra…

Por sermos portadores do nosso Cristo interno — uma par-
te não apartada do Cristo-Pai —, todos somos sensíveis às Suas 
manifestações, embora em diferentes graus de percepção. As 
pessoas mais evoluídas vivem mais bem sintonizadas com essas 
crísticas ondulações e conseguem identificar a ensurdecedora 
voz do Cristo através da musicalidade da Sua Criação…

As piores atrocidades cometidas pelos homens foram 
em nome de “deus”… As guerras de todos os tempos foram 
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realizadas para que defendêssemos os nossos “deuses”, as nos-
sas crenças, os nossos interesses… A grande maioria da socie-
dade, mesmo as criaturas que cultuaram o Monismo — Deus 
em tudo, e tudo em Deus —, não conseguiu abraçar os seus 
irmãos… Tivemos representantes de Jesus — o Anjo da Vida —, 
abençoando canhões para matar os filhos do mesmo Pai… Após 
a decantação apocalíptica, na Terra não serão matriculados es-
píritos-alunos desse nível. Donde se conclui que os “donos” da 
mensagem do Nazareno Mestre terão que deixar a Terra…

A grande luta dos terráqueos frequentando uma Escola Se-
cundária será investir na aquisição dos ideais superiores, o que os 
levará a certo “sofrimento” por terem que deixar velhos hábitos, 
velhas crenças, velhos e infantis adereços e os dogmas que escra-
vizam consciências.

Pergunta: — Quais serão os Novos Rumos do Cristia-
nismo3 quando a capa do papa cair em definitivo, confor-
me profetizado?

Resposta: — No livro O Fim dos Tempos e os Discos Voado-
res, 2ª. edição, em 2009, Editora do ConhECimEnto, consta4:

Embora pareça casual, certo é que os acontecimentos li-
gados à Casa de Pedro obedecem a um planejamento es-
piritual, cumprindo um momento da História do plane-
ta Terra. Com as fibras da capa do papa cada vez mais 
puídas, brevemente elas se romperão e um novo pão será 
distribuído com a humanidade.

Vamos deduzindo os novos rumos do Cristianismo após o 
término da Ordem Clerical, partindo da profecia conhecida por 
toda a sociedade que diz: Quando a capa do papa cair, um 
novo pão será distribuído com a humanidade. Esse novo pão se 
chama Adventos Crísticos.

3  Título do livro que será lançado pelo autor em 2015.
4  Em razão do momento especial e inusitado do planeta e de sua humanidade, 
enviamos o livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores ao Governo Federal 
do Brasil, ao Presidente e ao Primeiro-Ministro de Portugal, ao Presidente da União 
Europeia, a alguns dirigentes de Estados brasileiros, a alguns empresários brasilei-
ros e, também, o brindamos na internet. O livro trata dos principais acontecimentos 
ligados à Terra durante 40 anos, ou seja, teve início em 2013 e irá até 2052.
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Ainda no livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores 
consta esta mensagem passada pela Espiritualidade:

A Casa de Pedro não mais conseguirá escamotear a desarmo-
nia clerical que vem sendo mostrada em aparente equilíbrio, 
pois muitas das fibras da capa do papa já se romperam, e a 
tendência é que deslize por sobre os seus ombros. No entan-
to, o clero tentará, simbolicamente, diminuir seu tamanho (o 
da capa) para manter as aparências, mas pouco adiantará.

Os espíritos integrantes das Sagradas Fileiras anunciaram, 
mais recentemente, que a capa do papa já caiu. isso porque a 
queda da capa quer dizer a desarmonia na cúpula do catolicis-
mo em todo o planeta.

Em 22/11/2012, os Espíritos Superiores, integrantes das 
Sagradas Fileiras, através da psicografia de Denise Gonçalves 
França, escreveram:

Em decorrência do rompimento do tênue fio que mantinha 
sobre os ombros do pontífice a capa papal, esta se deixa cair 
por terra, em definitivo, sem que haja como ser reposta. Po-
rém, grupos de seguidores do ontem e do agora acorreram 
para criar cópia energética a ser acomodada sobre os om-
bros desnudos do pontífice.
As consequências que advirão de tal ação serão sentidas, não 
em um único momento, mas no decorrer dos meses, quiçá 
anos, que se apresentarão. Fica aqui deposto o vínculo que 
reinava carcomido pela não aceitação da transparência que 
leva à ação libertadora.5

Como parte da programação da Terra, no livro A Predes-
tinação Espiritual do Brasil, do mesmo autor, 1ª. edição, em 
2012, Editora do Conhecimento, consta a mais clara explica-
ção sobre a implantação dos Adventos Crísticos ou Cristianismo 

5  No entanto, com a chegada do Papa Francisco em 2013, a espiritualidade notifi-
cou que os campos energéticos em torno do Vaticano foram positivamente alterados, 
devido aos méritos do novo pontífice, mas que a capa papal continua dobrada, 
aguardando os acontecimentos dos próximos instantes. O atual papa é espírito no-
bre, mas a organização clerical levou o Catolicismo à falência espiritual. 



36 Adolfo Marques dos Santos

Renovado em todo o planeta, com sede no Brasil, em substitui-
ção ao Cristianismo Social dos últimos 2.000 anos.6

\

O livro Adventos Crísticos,7 1ª. edição, em 2004, trata da 
transferência da egrégora espiritual-energética do Cristianismo 
que veio do Vaticano para o Brasil,8 obedecendo ao programa 
espiritual da Terra, conforme previsão sinalizada no livro Brasil, 
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Chi-
co Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira (FEB) 
em 1938.

Conclui-se, pois, que os acontecimentos atuais ligados ao 
Catolicismo com a queda da capa do papa e, consequentemen-
te, o fim da Ordem Papal foram profetizados com séculos de 
antecedência, observando o que São Malaquias, há quase 1.000 
anos, escreveu:

…Quando o crescente invadir a Europa, o Papa casar-se-á 
com um homem que tem nome de mulher9…

Observemos que os próximos acontecimentos ligados ao 
Catolicismo e às demais religiões do planeta nada trazem de no-
vidade, tendo em vista sua previsão com séculos de antecedência.

Oremos pelo planeta e sua humanidade, pois o momento 
requer… orar e vigiar…, conforme nos falam os seres supe-
riores. Tenhamos em mente que o roteiro espiritual a ser se-
guido pelos quatro pilares da sociedade — religioso, científico, 
artístico e social — se chama ADVENTOS CRÍSTICOS — o 
NOVO PÃO para a humanidade.

6  Aguardemos em oração, pois assim requer o momento histórico do planeta. Fa-
çamos um estudo analítico sobre o que consta no livro A Predestinação Espiritual 
do Brasil. 
7 do mesmo autor, Editora do ConhECimEnto.
8 detalhes no livro Adventos Crísticos, Capítulo 43, Sagrado Cálice, do mesmo 
autor, Editora do ConhECimEnto.
9 No livro Mensagens do Astral, Editora do Conhecimento, Ramatís comenta sobre 
a possibilidade de chineses invadirem a Europa e de o papa em exercício “fugir” para 
o Brasil (o homem), que tem nome de mulher (ir morar em Brasília – a mulher).
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Atentemos para o fato de os Adventos do Cristo-Pai serem 
sediados no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, 
a parte do planeta que tem a Predestinação Espiritual de 
sustentar a nova ética e a nova moral do mundo… Sediar o 
Cristianismo Renovado.10

Durante as nossas reflexões concluiremos, devido à clareza 
do que é proposto, o porquê de a Espiritualidade Superior con-
vidar a humanidade a refletir quanto à necessidade de renovar 
o Cristianismo, observando o que está escrito no livro Brasil, 
Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ou seja, Jesus ter 
anunciado, há 600 anos, em visita a uma parte do planeta, atu-
almente por nome Brasil:

…Para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a 
árvore do meu Evangelho de piedade e de amor. No seu solo 
dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da Terra aprenderão 
a lei da fraternidade universal. Sob estes céus serão entoados 
os hosanas11 mais ternos à misericórdia do Pai Celestial12…

\

Com o ser humano concebendo que o Cristo é o responsável 
pela vida do planeta Terra e de sua humanidade, pode-se ante-
ver como será a vida da sociedade em função do sublime rumo 
que o Cristianismo tomará.

durante os próximos 40 anos de decantação apocalíptica e, 
também, de benesses celestiais, o espírito terreno:
• Vai se empenhar, conscientemente, em adquirir a sua iluminação 

interior pelo conhecimento e pelo trabalho. Conhecimento trans-
cendente que liberta o espírito eterno e imortal do seu cativeiro 
psíquico; e do incessante trabalho na sua condição sagrada de 
virtude dinâmica…

10 Estamos na fase de Transição Planetária. durante os próximos 40 anos, que 
teve início em 2013 e que irá até 2052, conviveremos com grandes mudanças geo-
físicas da massa planetária terrena, provocando repercussão que envolverá toda a 
humanidade, conforme descrito no livro O Fim dos Tempos e os Discos Voado-
res, do mesmo autor, Editora do Conhecimento.
11 hinos de ação de graças.
12 Assunto detalhado no livro A Predestinação Espiritual do Brasil, do mesmo 
autor, Editora do Conhecimento.
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• Conceberá que a religião do futuro será o próprio homem sem 
rótulos externos, mas vivência interna, demonstrando a sua 
religiosidade e a sua inteligência em plena luz do Sol…

• Entenderá, com mais abrangência, que as verdades são relati-
vas e progressivas, pois a evolução é eterna. Assim, agora em 
2013,13 a alma terrena, por estar entrando na fase da compre-
ensão, se tornará mais produtiva em cada encarnação… Nesse 
nível evolutivo não se terá dúvida de que só se adquire a angeli-
tude estudando, trabalhando, tornando-se mentalmente operan-
te para desenvolver as habilidades latentes na condição sagrada 
de Atributos da divindade em si…

• Sentirá, com mais profundidade, a necessidade de redimensio-
nar e ampliar a sua relação com deus, na sua condição sagrada 
de cidadão do Cosmo, pois já consciente de que é espírito eterno 
e imortal…

• Não mais conceberá um Céu estático e distante representado e 
habitado pelos ociosos Prepostos de deus, mas dinâmico e oni-
presente, em constante ligação interplanos, tendo os Espíritos 
Superiores intermediando a Vontade do Artífice da Vida e as 
necessidades dos homens… Terminou, portanto, a concepção 
de um “lugar” no longínquo Infinito, que, na visão terrena, ser-
viu para a “morada” da Divindade Suprema — Deus…

• Não terá dúvida de que somos partículas divinas do Espírito 
Cósmico — deus —, criados, em Essência, à Sua imagem e 
semelhança, consequentemente portadores dos Seus Sagrados 
Atributos: Onisciência, Onipresença e Onipotência…

• Saberá com mais clareza que ele e todas as criaturas são 
Centelhas Emanadas da Eterna e infinita Energia da Mente 
Criadora — deus. E, assim, procurará compreender os desíg-
nios divinos do Pai-Criador, o que lhe propiciará ter respeito e 
amor pelos seus semelhantes e pelas demais Fagulhas de Vida 
da Criação…

\

O cristão terreno, se portador de boa vontade, já pode 
ir delineando os Novos Rumos do Cristianismo, pois, só em 
concebermos o Cristo como Fonte Alimentadora da Vida de 

13  Este livro [Cristianismo Renovado] foi escrito no final de 2013. 
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todas as vidas do nosso mundo, a nossa mente mudará de fai-
xa vibracional.

Como resultado:
• O ser humano se sentirá muito mais capaz de polarizar energia 

vital para conduzir a sua vida e a dos seus semelhantes. Pela 
sua atual evolução, ele sabe que com o seu Cristo interno será 
capaz de se conectar com o Cristo Planetário pela prática de 
cada ato de amor…

• O indivíduo despertará em si a vontade de se autoamar e, com 
entusiasmo e júbilo, passará a ser mais útil ao Criador por 
intermédio das criaturas, auxiliando-lhes no sentido de trazer 
ao consciente que são portadoras da Centelha divina, a fim de 
que se esforcem no trabalho de burilamento individual, visan-
do à reforma íntima…

• O Cristo-criatura passará a canalizar as Energias do Cristo-
-Criador para a prática consciente da caridade, a qual, bem-
-humorada, se tornará alegre e feliz pela oportunidade de ser-
vir ao próximo.
Assim, por não termos dúvida de que os Novos Rumos do 

Cristianismo dependem da participação dos cristãos, comece-
mos por colocar o nosso deus interior em ação consequente. 
Para tal, acendamos a nossa Luz Interior, a fim de termos con-
dições de iluminar outras consciências.

\

Novos rumos do Cristianismo — Para que compreendamos 
com mais facilidade os novos rumos do Cristianismo, façamos 
o mantra AUM “OM” três vezes por dia, a fim de que, em ação 
consciente, haja ligação entre o Cristo-criatura e o Cristo-Cria-
dor. Para tal, em sendo o ser humano o que ele pensa, pensemos 
em Jesus, Seu Crístico Filho, e sentiremos avivar a nossa Chama 
Crística, a Fagulha do Cristo que somos.

Façamos algumas reflexões:
• Mentalmente, vamos sentir a Centelha do Cristo existente em 

nós centuplicando suas potencialidades devido ao contato 
crístico através da nossa mente, pelo simples fato de estarmos 
pensando na Magnífica Obra Criada pelos Cristos Planetários, 
Solares, Constelatórios, Galácticos, Hemisféricos, Cósmicos…
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• Sintamos a sagrada sensação de êxtase divino ao entrarmos na 
frequência do Cristo representado por Jesus… Auscultemos o 
pulsar do Seu coração na inconfundível vibração do Amor in-
condicional… Ouçamos a Sua voz através das ondas que iden-
tificam a Vida Eterna, dizendo-nos: — Filhos do Supremo Ar-
tífice da Vida!… Eu Sou o Caminho… Segue-Me!… Eu Sou 
a Verdade… Imbua-te de Mim!… Eu Sou a Vida… Sacia-te 
do Amor que Sou e sentirás o Cristo — o alimento sagrado 
de todas as vidas da Terra!…

• Concebamo-nos mergulhados nesse palpitante e infinito ocea-
no de Energias a fim de encontrarmos a razão de nossa exis-
tência e nos sentirmos motivados para investir na nossa ilumi-
nação interior…

• Olhemos para as composições estelares e nos vejamos com os 
pés apoiados sobre a Terra, mas a nossa alma em sublime deva-
neio viajando pelo espaço sideral, conscientes de que estamos 
interagindo com o psiquismo do Cristo Cósmico — Aquele que 
envolve, num só abraço, todo o Universo Criado…

• É indubitável a nossa imaginação. Quantas maravilhas po-
deremos criar com a nossa mente em benefício próprio e das 
demais criaturas?!… Quantos benefícios poderemos fazer aos 
nossos semelhantes mais próximos, só em observarmos a har-
monia da Criação no espaço sideral e nos movimentarmos 
para a vida povoando o nosso mundo íntimo com paisagens 
enobrecedoras?!…

• É crístico o bem-estar que sentimos ao olharmos para as estre-
las luminescentes,14 embebidas no Sagrado Psiquismo do Ge-
rador da Vida, convidando-nos para um fraternal abraço com 
a vibração da plenitude!…

• É divino louvarmos a vida agradecendo ao Artífice da Vida 
pela oportunidade da reencarnação!… É magnífico elaborar-
mos, mentalmente, campos luminosos propiciadores de júbilo, 
de êxtase pelo que é sagrado, tendo a certeza de que estamos 
edificando Novos Rumos para o Cristianismo.
Observemos que não estamos combatendo frontalmente o 

mal nem a ignorância, pois nesse propósito de Renovar o Cris-
tianismo procuraremos nos deter na construção de um homem 
novo que pense positivamente e se dedique em fecundar valores 
nobres e pensamentos luminosos.
14  Que têm a propriedade de emitir luz.
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Fica claro e evidente que o Cristianismo Renovado procu-
rará manter bem luminosa a nossa Chama Crística, a fim de 
não nos dedicarmos às causas dos valores sem valor para quem 
pretende evoluir e ascender.

Nosso foco é o Cristo, representado neste Advento pelo 
Seu crístico filho — o Nazareno Mestre. Daí, nossas imagens 
mentais serem criadas procurando sempre elevar a vibração 
dos encarnados e desencarnados a fim de que aumentem suas 
frequências e sintam o Cristo-Jesus com mais abrangência, mas 
não fiquemos com imagens fixas na mente para não bloquear a 
formação de novas e eternas paisagens.

Sabemos que é bom e lógico irmos diluindo as nossas ima-
gens mentais em função da evolução espiritual, pois, mesmo 
as mais crísticas e motivadoras, restringem a nossa capacidade 
imaginativa ao espaço e ao tempo. Fiquemos, portanto, dentro 
do possível e periodicamente, com a mente livre de paisagens 
de qualquer natureza, a fim de que, intuitivamente, sintamos o 
Cristo na Sua Cosmicidade e, dessa forma, estaremos em conta-
to consciente com Jesus, nosso Amado Mestre.

\

PLENITUDE — Estado evolutivo muito abrangente e que 
merece a nossa atenção.

Vejamos:
• Quando o espírito absorve integralmente os efeitos do seu car-

ma negativo, não estará pleno necessariamente, considerando 
que além dos seus ajustes pessoais diante das leis da Criação 
é preciso que ele se dedique a resolver os problemas que en-
volvem o mundo em que estiver encarnado e reencarnando, 
pois enquanto não estiver harmonizado com as partes (plane-
tas) não conseguirá se harmonizar inteiramente com o Todo 
(Universo)…

• Percebe-se que, à medida que o espírito vai evoluindo, natural-
mente mais e mais sente a necessidade e o prazer de servir ao 
próximo… Ele vai descobrindo que, em sendo o Criador Uno, 
não há possibilidade de se isolar…

• Quem conhece teoricamente os fundamentos das leis de deus 
e não os aplica na rotina da vida ainda não compreendeu que 
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o conhecimento só liberta a alma quando é acompanhado pela 
ação renovadora…

• Assim é que para o espírito se graduar à Plenitude é preciso 
que ele tenha absorvido integralmente os Efeitos e permaneci-
do em harmonia interior, de tal forma que não haja distância 
conceitual entre Causa e Efeito. isso porque o efeito sempre 
retorna à sua causa e se torna, na condição sagrada de experi-
ências, patrimônio eterno do espírito…

• Por serem perfeitas as leis de deus, as individualidades ten-
dem à coletividade, visto que, com a gradual evolução espi-
ritual, todos os seres humanos, intuitivamente, caminham 
rumo à unificação, relembrando que é a trajetória única para 
a ascensão…

• É sabido que antes da Bonança vem a Tempestade para regur-
gitar da alma humana as forças-energias latentes. Tão logo a 
Tempestade realize o que lhe compete, cabe ao indivíduo co-
meçar a reconstrução, fincando os novos alicerces em terreno 
rochoso, por ter compreendido que na Obra de Deus não há 
acaso. Vale ressaltar que a criatura plena, mesmo nos períodos 
tempestuosos, mantém o seu equilíbrio, por reconhecer que, 
se reclamar, é porque a Tempestade não atingiu o seu objeti-
vo, necessitando voltar para aplicar novos e mais fortes golpes 
corretivos e despertadores…

• Quando o espírito vai caminhando conscientemente para a 
graduação harmônica da sua Plenitude, a separatividade vai 
perdendo energia-força e ele, gradualmente, sente necessidade 
da fraternal união sem barreiras de nenhuma natureza.
A Nova Era exigirá do ser humano a unificação porque a 

lei da Evolução não permite que alguém se gradue à Pleni-
tude antes de despertar do seu âmago os Poderes divinos, os 
quais o conduzem a reconhecer que é um ser cósmico, eterno 
e imortal, exercitando, no seu Orbe, na sua casa planetária, a 
sua universalidade, levando-o a, fraternalmente, abraçar a todas 
as criaturas.


