
Os Adventos Crísticos, tra
zidos ao plano material 

pela espiritualidade superior que coordena a evolução 

da humanidade terrena, devem ser implantados em nos-

sa alma exatamente no início de Aquário, fase intro-

dutória da transição planetária... Fase em que, com as 

tribulações próprias de fim de ciclos, há possibilidade 

de milhões de espíritos corporificados darem sentido 

sagrado à existência e abraçarem a crística causa apre-

sentada pelo Cristia
nismo Renovado. Como se trata de 

uma proposta que faz parte do programa evolutivo da 

Terra, não necessita de provas para ser considerada ver-

dadeira. É suficiente cada ser humano sentir o Cristo-A-

mor pelas vias internas do coração, a fim de identificar 

o momento histórico da Terra solicitando que desenvol-

vamos a nossa intuição, a qual se encontra divinamente 

no campo da abstração, mas em nossa própria alma... 

No campo considerado “imponderável” para os sentidos 

físicos da maioria da humanidade, mas podendo ser 

acessada pelos portadores de boa vontade.

Você, leitor, se já adquiriu nobreza de propósito e 

se encontra empenhado em se transformar em um ser 

humano integral, pois evangelizado, em seu ensurdece-

dor silêncio interior afirme com o verbo e confirme com 

ações nobres, declarando: — Almejo ser um porta-voz 

do sublime anjo, Jesus de Nazaré... Um intermediário 

entre a Sua angelical vontade e as necessidades de meus 

semelhantes... Um canal humano para, através de mi-

nha palavra clara e misericordiosa, magnetizar meus 

ouvintes com os eflúvios advindos do Sagrado Coração 

de Maria, a mãe do Nazareno Mestre, Aquele que foi e 

é médium do Cristo-Pai.

Tenhamos certeza de que o Universo conspira posi-

tivamente a favor dos portadores de intenções crísticas. 

Nunca nos esqueçamos de que somos o que pensamos, 

o que aspiramos a ser e o que amamos.

Evangelizados seremos porta-vozes do Nazareno 

Mestre, nosso guia e guia da humanidade, mas tenha-

mos em mente o que consta em João (8:32): “E conhe-

cereis a verdade e a verdade vos libertará”.

Saúde e paz.
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Abertura

Meu Deus!
Supremo Artífice da Vida!
Ajuda-me a mergulhar em meu mundo interior,
Para, com mais abrangência,
Descobrir os Teus Divinos Atributos em mim!

Nesse mergulho vou despertar o que eu tiver de mais puro,
Para ter condições de representar
O Pedagogo Sideral a Serviço da Vida na Terra – Jesus de Nazaré!

Senhor meu Deus!
Quero adquirir mérito para me tornar
Porta-voz do Nazareno Mestre!
Quero ser Uno com Ele,
A fim de refletir para o mundo
A Sua Angelical imagem
E sensibilizar as criaturas com Sua Sagrada mensagem evangélica!
Auxilia-me, Senhor!
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Ao leitor

Aqueles que têm acompanhado a implantação dos Adventos 
Crísticos por meio da leitura de nossos livros e também dos ví-
deos divulgados na mídia digital, perceberam que repetimos não 
só os nomes de determinados espíritos como também conceitos, 
palavras, frases basilares. Com essa conduta, objetiva-se trazer ao 
consciente do ser humano as suas milenares experiências e convi-
vências com espíritos moralmente superiores, já que, raramente, 
alguém lê o mesmo livro mais de uma vez

A proposta adventista para renovar o Cristianismo não é 
tão somente informar, mas, principalmente, formar uma nova 
concepção sobre a relação entre o Deus-criatura e o Deus-Criador.

Por se tratar de um planejamento sideral voltado para a Ter-
ra, Silvestre, porta-voz das Sagradas Fileiras e meu mentor es-
piritual, nos esclareceu que as orientações introdutórias seriam 
dirigidas aos detentores espalhados pelo planeta, a fim de que 
eles as repassassem para os povos de acordo com o entendimento 
individual de cada detentor.

Neste livro, estamos repassando pequena parte do que escre-
veram as Sagradas Fileiras através de Therezinha Teixeira Perei-
ra de Carvalho, para que o leitor compreenda a didática usada 
pelos espíritos superiores, visando a me auxiliar, no despertar de 
minha latência, sobre os compromissos assumidos antes de meu 
atual reencarne. O mesmo critério foi adotado para com os demais 
detentores espalhados pelo mundo.

As mensagens ditadas pelos espíritos integrantes das Sagra-
das Fileiras e a mim dirigidas, de modo a divulgá-las, eu venho 
transformando em livros, constituindo-se este no 12º da série Ad-
ventos Crísticos. Um deles, intitulado O fim dos tempos e os dis-
cos voadores, já está traduzido para o espanhol e será distribuído 
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para os dirigentes dos países de língua hispânica, principalmente 
aqueles que integram a América Latina, uma vez que todos os 
países dessa parte do continente americano, brevemente, estarão 
de mãos dadas durante a fase de transição planetária, atendendo à 
solicitação de Jesus, o Instrutor Espiritual da Terra, para que to-
dos se deem as mãos para implantarem o Cristianismo Renovado.

Consta em João (8:54): Jesus respondeu: “Se eu me glorifico a 
mim mesmo, a minha glória não é nada; quem me glorifica é meu 
Pai, o qual dizeis que é vosso Deus”. Portanto, estejamos atentos 
para que a vaidade e a sua irmã gêmea, a soberba, não embacem 
as nossas divinas aspirações, para que consigamos despertar com 
mais abrangência a nossa chama crística, a nossa luz interior, 
a fim de termos condições reais de representarmos o Nazareno 
Mestre.

A implantação dos Adventos Crísticos, devido a se tratar de 
um planejamento sideral voltado para a Terra, merece a reflexão 
de todos, razão pela qual vamos convocar a sociedade planetária 
para debater o futuro da Terra e a renovação do Cristianismo, co-
meçando por inserir o Cristo no Cristianismo, uma vez que, até o 
momento, cultuamos os Seus representantes que humanos foram 
no mundo terrestre e deixamos de lado o Criador do planeta Ter-
ra, Aquele que canaliza de Deus a Essência da Vida para manter 
a vitalidade do nosso orbe e de seus viventes.

Ressaltemos que, para acompanharmos com fidelidade e mo-
tivados pela Sublime Causa um planejamento de abrangência cós-
mica como os Adventos Crísticos, é necessário que nos dedique-
mos à realização do que nos compete como espíritos encarnados 
que somos e, conscientemente, servindo de ponte para os desen-
carnados atuarem no plano físico, a fim de que o Planejamento do 
Cristo Terráqueo se concretize dentro do prazo previsto.

Ao considerarmos que ninguém ama o desconhecido, os es-
píritos superiores integrantes das Sagradas Fileiras sinalizaram 
alguns desencarnados que têm função específica neste Advento, 
como, por exemplo:

	Jesus é o Grão-Mestre do Cristianismo Renovado, Aquele que, 
de maneira mais direta, faz a ponte entre o Cristo-Pai e a hu-
manidade.

	Maria, a Santíssima Mãe da humanidade, é a Patronesse.
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	Francisco de Assis, o Radioso Francis, é o estimulador psíquico 
do ser humano, para este dar sentido crístico à vida.

	Antônio de Pádua, Tomás de Aquino e Boaventura são responsá-
veis pela expansão doutrinária do Cristianismo Renovado.

	Apolônio de Tiana é o coordenador dos Adventos Crísticos.

	Lupercius é responsável pela reforma doutrinária do Cristianis-
mo.

	Nicolau (são) é o líder das Centúrias.

	Amoedus, o Rastreador, é responsável por encaminhar os com-
promissados e os comprometidos para os grupos adventistas dos 
encarnados.

	Avelinus é o Aparador de Arestas.

	Roboão e Gedeão são os apaziguadores das Guerras Santas.

	Agostinho, Domingos, Bento e Alexandrina são os líderes das 
quatro ordens religiosas.

	Genaro (são), o Preceptor dos Idílios, conduz à comunhão car-
ne-espírito.

	Silvestre é o porta-voz dos integrantes das Sagradas Fileiras.

	O Velho Mestre e o Nazareno Mestre açambarcam todos e mi-
lhões de outros, também integrantes das Sagradas Fileiras. 

Silvestre anunciou que, se eles fossem nominar os integrantes 
das Sagradas Fileiras, estariam colocando em risco o Programa 
Adventista, pois é gigantesco o número de espíritos de diversas 
hierarquias dedicados à crística causa.

Ramatís, por exemplo, no livro O sublime peregrino[1], no-
tificou, em 1959, que, no mundo espiritual, já se comentava a 
renovação do Cristianismo:

…No entanto, aproxima-se a época em que os rela-
tos evangélicos serão escoimados de suas incongruên-

[1]  Todos os livros citados, com suas informações bibliográficas completas, 
constam na seção “Bibliografia” deste livro.
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cias e interpolações interesseiras, surgindo a limpidez 
da movimentação e do pensamento exato de Jesus! 
Os espíritos superiores, desde o início deste século[2], 
confiando na sensatez e lógica da doutrina espírita, 
acertam os valores mediúnicos que, pouco a pouco, 
revelarão a verdade cristalina da vida do Espírito mais 
sábio e justo que viveu na Terra, sem derrogar as leis 
e os costumes normais da vida humana! A colcha de 
retalhos, mitológica e ilusória, tecida por interesses 
religiosos para encobrir a verdade, será removida, sur-
gindo o Jesus Angélico, mas despido de lendas, mitos e 
de crendices dogmáticas do passado.
Esse trabalho de joeiramento do conteúdo dos Evan-
gelhos já se iniciara com Kardec, por meio de suas co-
rajosas interpretações à luz da realidade dos ensina-
mentos de Jesus, pois despojou o Mestre de sua aura 
miraculosa sem ferir as prerrogativas superiores do 
admirável Espírito Sábio e Bom, que realmente são as 
bases da libertação definitiva do homem. Com o adven-
to do “Consolador”, prometido através da manifestação 
espírita, já se inicia, realmente, a “segunda vinda” do 
Cristo, cuja luz se derrama sobre a humanidade.
Os espíritos responsáveis por ajuste e fidelidade das 
narrativas apostólicas já estão procurando localizar 
médiuns sem partidarismo ou ideias preconcebidas, 
libertos do velho condicionamento religioso, a fim de 
fazerem fluir sobre eles a ideia correta e cristalina da 
atuação de Jesus entre os homens. Ele foi um Deus sem 
ser o próprio Deus, pois, como embaixador das luzes do 
plano angélico, viveu exclusivamente para os homens 
como o Pai vivera para as suas criaturas! O próprio 
Jesus já de há muito tempo opera sobre o orbe ter-
ráqueo, coordenando instruções que proporcionem o 
clima acessível à mais breve exatidão de sua passagem 
pela Terra. É necessário que a humanidade abandone a 
incerteza, a desconfiança e a descrença na obra do Mes-
tre Jesus, pois, em vez de um legislador moral coerente, 
genial e humano, transformaram-no em um mito, que 
não se ajusta ao cenário do mundo material.

O marco sinalizador para a renovação do Cristianismo foi fin-
cado 1.400 anos a.C., conforme consta no livro Adventos crísticos. 

[2]  Século XX. 
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Isso quer dizer que, renovar o Cristianismo, é renovar a Doutrina 
do Cristo de todas as épocas trazida ao plano material por Seus 
médiuns em momentos diferentes, sendo que Jesus de Nazaré foi o 
Seu mais perfeito porta-voz, razão pela qual a proposta adventista 
tem como referencial para a renovação do Cristianismo o Evan-
gelho de Jesus, uma vez que a mensagem do Nazareno Mestre é 
síntese de todas as verdades. É síntese das Leis de Deus.

A mensagem retromencionada de Ramatís sintetiza exata-
mente o que propõem os Adventos Crísticos, ou seja, trazer ao 
conhecimento da sociedade a verdadeira mensagem proferida 
pelo Nazareno Mestre, a qual se encontra em A arca do desco-
nhecido.[3].

O leitor de boa vontade tem, assim, uma noção sobre as lu-
minosas plêiades de espíritos evoluídos, ascensionados, angélicos 
e arquiangélicos empenhados na implantação dos Adventos Crís-
ticos na alma das criaturas terrenas.

Nesta obra, estou repassando algumas das mensagens que 
as Sagradas Fileiras decidiram por bem contar sobre alguns de 
meus reencarnes, visando a me auxiliar, no despertar de minha 
latência, sobre os compromissos assumidos antes de meu atual 
reencarne.

A minha esperança é que, utilizando o mesmo critério das 
Sagradas Fileiras, o leitor, à medida que for lendo o livro aten-
tamente e refletindo sobre o teor moral da proposta adventista, 
traga ao seu consciente a sagrada tarefa que o Nazareno Mestre 
nos conclama a realizar exatamente agora, no início da Era de 
Aquário.

Por ser da Lei que, pela voz, a ovelha reconhece o seu pastor, 
vamos falar, divulgando os Adventos do Cristo-Pai representado 
pelo Nazareno Mestre, a fim de que as nossas vozes auxiliem no 
despertar daqueles que nos ouvirem, pois somos todos pastores 
representando a Divindade Suprema, tendo como modelo e guia 
Aquele que tão de perto nos toca o coração — Jesus de Nazaré.

Assim, sem anularmos as nossas emoções humanas, vamos 
dar um especial polimento à nossa misericordiosa voz, para que 
ela possa penetrar com mais profundidade na alma de nossos 
ouvintes, transportando o magnetismo da sacralidade.
[3]  A arca do desconhecido é o título que as Sagradas Fileiras deram ao “livro” 
existente no arquivo akásico da Terra e, também, no Vaticano, em “papiros”, no 
qual consta registrada a verdadeira mensagem proferida pelo Nazareno Mestre 
há dois mil anos, transformada, convenientemente, em dogmas pelo catolicismo. 
Mais detalhes no livro Adventos crísticos.
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Permaneçamos sintonizados com o Nazareno Mestre e nos 
empenhemos na divulgação dos novos rumos do Cristianismo, 
pois o momento histórico da humanidade terrena requer que 
unamos todas as nossas forças, todas as nossas energias, para 
implantarmos em nossa consciência os Adventos Crísticos.

Bênçãos sublimadas que de Jesus advêm.

Adolfo
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Introdução

Na sagrada condição de pesquisadores das verdades eternas, 
observemos que o título deste livro nos sugere empenho para 
assimilarmos a Legislação Divina, na qual o Nazareno Mestre 
sintetizou a Sua mensagem evangélica.

Consta em João (10:30) Jesus ter anunciado: “Eu e o Pai 
somos um”.

O propósito inicial destes apontamentos é irmos nos pre-
parando intelectual, emocional e moralmente durante a leitura 
reflexiva para que, quando chegarmos ao último capítulo, corajo-
samente e com segurança dizermos sem vacilos: — Eu sou... Eu 
sou porta-voz de Jesus... Eu e o Nazareno Mestre, por ressonância 
de propósito, somos um, mesmo sendo Ele milhões de anos-luz 
mais evoluído do que eu”. É de suma importância demonstrarmos, 
na vivência, que somos porta-vozes do Nazareno Mestre.

Devido a ser o Evangelho do Sublime Peregrino a ciência 
de Deus, saiamos da rotina mental... Daquela fase evolutiva em 
que queremos encontrar o endereço de Deus tão somente pela 
análise, tendo como parâmetro o plano material. Com as asas da 
imaginação, voemos pelo universo estelar, a fim de exercitarmos 
a dilatação de nossa consciência... Deixemos os planos físicos que 
os olhos veem e nos imaginemos mergulhando nos metafísicos, 
naqueles em que a nossa alma sente a grandeza da Criação e do 
seu Criador, pois, dessa forma, estaremos treinando a nossa su-
perconsciência para o nosso encontro consciente com o Autor da 
Vida — Deus — em nosso próprio íntimo.

Por estarmos na Era do Mentalismo — era da força do es-
pírito eterno e imortal, em que, com mais abrangência, sentimos 
os liames que nos vinculam naturalmente aos Prepostos de Deus 
—, durante as nossas luminosas reflexões, em cada capítulo deste 
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livro, vamos desatando os nós psíquicos que criamos, para que 
despertemos de nossa essência espiritual os Atributos da Onis-
ciência, da Onipresença e da Onipotência de Deus em nós e, assim, 
adquiramos a força-energia do autoperdão. Dessa forma, estare-
mos em condições para perdoar o nosso passado, a nossa história, 
pois queremos abrir mão daquele homem velho e ultrapassado, 
para, com discernimento e lógica, substituí-lo pelo homem novo 
e integral compatível para trafegarmos em Aquário — a era em 
que estamos vivendo mais uma transição planetária. Daí ser bom 
relembrar que, enquanto na condição de homem velho, não há 
ascensão moral. Por conseguinte, é nosso mister investir em nosso 
autoperdão, pois sem ele não há ascensão espiritual.

No percurso do criterioso estudo, sem preconceitos e inte-
gralmente desarmados, estaremos criando base sólida para, de 
maneira relativa, pois a evolução é eterna, irmos compreendendo 
as leis da vida legisladas pelo Artífice da Vida — Deus.

No primeiro momento, devemos assimilar e colocar as leis 
da Moral e da Ética na pauta de nossa vida, conforme consta em 
Mateus (22:37-40):

E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo 
o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu 
pensamento. Este é o primeiro e grande mandamen-
to. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos 
dependem toda a lei e os profetas.

Com a atenciosa leitura desta singela obra, estaremos am-
pliando a nossa visão transcendente, o que nos facultará observar 
com segurança e lucidez espiritual que, no percurso de Aquário, 
a Ética que adotaremos irá além de nossa restrita convivência 
entre os terrestres, pois estaremos concebendo que somos todos 
Um, uma vez que Deus é Uno e encontra-Se intrínseco em todas as 
partes que têm vida. Dessa forma, concluiremos que somos todos 
Um com Deus e assim estaremos emocionalmente preparados 
para conviver com os intraterrenos, nossos pacíficos irmãos que 
vivem em Argos, no interior oco[4] da Terra, e com os extraterre-
nos, aqueles espalhados pelo Universo, e que entrarão em contato 
conosco nos próximos instantes. Tais acontecimentos devem ser 
encarados com naturalidade, pois fazem parte da rotina dos mun-
[4]  Vale ressaltar que interior oco dos corpos celestes é Constante Universal. Isso 
porque a desintegração do átomo é do núcleo para a periferia, e um corpo celeste 
é um “átomo astronômico”.
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dos em evolução no Universo de Deus.
Portadores que somos, em latência, de visão com amplitude 

de cosmicidade, vivenciaremos os ensinamentos evangélicos do 
Nazareno Mestre e, assim, estaremos seguindo o fluxo das leis da 
vida legisladas por Deus — o Legislador Supremo —, de forma 
que a nossa relação social — a Ética — se torne também univer-
salista, pois ampla e irrestrita.

Para nós, que estamos procurando compreender a Legislação 
Divina, a Lei de Ação e Reação é excelente para, conscientemente, 
nos empenharmos nos estudos mais profundos quanto à fisio-
logia da alma, para, espiritualmente graduados, reconhecendo 
a sacralidade da dor na economia do Universo, expandirmos a 
nossa capacidade de amar, tendo como consequência sagrada a 
nossa integração consciente e progressiva ao Supremo Criador da 
Vida — Deus-Amor.

Cada item assimilado por nós durante a leitura regurgitará 
de nosso íntimo o poder sagrado da misericórdia. Bafejados pe-
los espíritos de abrangência universal, respiraremos o Hálito da 
Vida na condição de alimento sagrado da essência cósmica — o 
Amor Puro —, na dimensão em que os Prepostos das Hierar-
quias Supremas estão integrados ao Todo Criador. É magnífico 
imaginarmos a Obra de Deus, pois só em pensarmos nela já es-
tamos dilatando a nossa consciência e sentindo em nosso íntimo, 
elevadas frequências ao idealizarmos as superconsciências que 
seremos no porvir.

Ao contemplarmos a maneira danosa com que nós, das re-
ligiões sem religiosidade, conduzimos a sociedade até agora, na 
sequência dos estudos permaneçamos atentos quanto ao sentido 
sagrado da Criação, a fim de descobrirmos o supremo ideal de 
nossa vida para que, sem titubeios, possamos compreender o 
porquê de Jesus ter nomeado o Brasil para sediar o Cristianismo 
Renovado — Adventos Crísticos —, cuja finalidade divina é im-
pulsionar a ascese moral da humanidade.

Para facilitar a implantação do Cristianismo Renovado na 
consciência dos seres humanos, as comunicações interplanos de 
nível superior muito colaborarão, pois, dessa forma, a humani-
dade terrena se conscientizará de que a morte não interrompe a 
vida e que a mediunidade é uma Constante Universal em todos 
os planos da Criação.

Deduz-se, sem elucubrações mentais, como deve ser o grau 
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de harmonização íntima da vida do médium psíquico para aten-
der às realidades da Era do Mentalismo... Como precisará estar 
atento ao fator moral para o exercício da mediunidade com Jesus 
no terceiro milênio.

Já é possível deduzir que os medianeiros devem conhecer os 
mecanismos da mediunidade psíquica para ter condições reais de 
servir de porta-vozes aos Emissários Celestiais. Para tal, um im-
portantíssimo fator é ele ter o garbo, a alegria, a motivação íntima 
de servir de intermediário entre os planos metafísicos luminosos 
e o físico, visando a ajudar a sociedade a dar um sentido sagrado 
à vida biológica. Dessa forma, brotarão de seu íntimo as emoções 
que conduzem os seres humanos à transcendência, fazendo com 
que se tornem homens integrais na Era do Mentalismo.

Por ser da Lei do Criador que todo Efeito retorna à Cau-
sa, de Deus viemos e a Ele voltaremos, inexoravelmente. Assim, 
aproveitarmos luminosamente os próximos 2.160 anos terrenos 
percorrendo Aquário para desenvolvermos a nossa Força Mental, 
a nossa Força Superior, seguindo os princípios ético-morais ensi-
nados e vividos pelo Nazareno Mestre, é o nosso divino mister. 
Daí, o autoamor facultar ao ser humano a sua reversão, o seu 
retorno consciente para Deus.

Observemos que a implantação dos Adventos Crísticos não é 
um evento aleatório no Universo, mas obedece a um planejamento 
sideral voltado para a Terra, seguindo as Leis de Deus, a fim de 
que os espíritos terrestres mais evoluídos, mais lúcidos compreen-
dam o divino sentido ascensional da Ética e orientem os menos 
lúcidos para o caminho da retidão, sabendo que, enquanto não se 
ama o Todo — Deus — não se tem condições reais para se amar 
de maneira incondicional as partes.

Uma vez que a Lei da Criação não permite saltos na evolução 
espiritual, procuremos assimilar a Legislação Divina para viver-
mos em paz conosco, mesmo quando ainda formos portadores de 
temperamentos aguerridos, devido à nossa temporária persona[5], 
considerando que, por falta de evolução espiritual, vivemos em 
constantes choques conosco e com os nossos semelhantes. Assim 
é que, para vivermos e convivermos com os diferentes e com as 
diferenças sem impactos emocionais de qualquer natureza, é 
preciso nos evangelizarmos. Tenhamos em mente que a gênese 

[5]  Na teoria de C.G. Jung, personalidade que o indivíduo apresenta aos outros 
como real, mas que, na verdade, é uma variante às vezes muito diferente da 
verdadeira.


