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 “Antes que houvesse a Manifestação, o Antes-de-

Tudo, o Qual deu-se a conhecer aos homens como O 

ETERNO – o que foi é e será – O Pai EL, ABBA, seu RUAH 

ou Espírito, e seu LOGOS ou Filho, viviam na Existência 

Sem Limites; quando ainda não havia o Tempo nem o 

Espaço, mas apenas DURAÇÃO.  
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O ETERNO, a Tríade Santíssima, criou, então, na Sua 

substância, o Esplendor da Sua Glória e Sua Perfeita 

Imagem: a alma espiritual de Jesus ou Ieshuah, no âmbito 

da existência do Logos, ou Filho. Ele é o Primogênito da 

Criação, o Primeiro a receber de EL o Ser e a Existência: 

essência e substância, respectivamente.  

   ...ENTÃO O PAI EL CRIOU 

A ALMA ESPIRITUAL DE IESHUAH OU JESUS ... 

 O ETERNO desejou dar a Seu Bem-Amado toda a 

plenitude do Seu RUAH e a perfeita União com o Logos, a 

que se chama HIPOSTASE.  Sendo assim, tendo criado um 

Homem Espiritual que o amava na mesma medida em 

que era amado, O ETERNO decidiu não dar continuidade 

à Criação. Porém, o Bem-Amado Ieshuah Lhe disse: 

“Pai, eu quero que onde Eu estiver, estejam comigo 

aqueles que me darás, para que vejam a Glória que Me 

deste: o Amor com que me amaste antes da Criação do 

Mundo” (Evangelho de João). E foi para atender o desejo 

do Bem-Amado Ieshuah que o Pai EL deu continuidade à 
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Criação. “Porque por causa d’Ele tudo existe, e se não 

fosse por Ele, nada existiria”. (Evangelho de João).  

   PAI EU QUERO QUE 

AQUELES QUE ME DARÁS VEJAM A GLÓRIA QUE 

ME DESTE, O AMOR COM QUE ME AMASTE ANTES 

DA CRIAÇÃO DO MUNDO 

 E O ETERNO se contraiu, saindo de uma porção de 

Hiperespaço, deixando ali somente o Seu Ser, EYEH. Esta 

porção de Hiperespaço veio a ser conhecida como JAVEH, 

o Cristo Cósmico, ou, também, A LEI ou TORAH. JAVEH foi 

o primeiro Ato da Manifestação, pois o Pai quis encerrar 

tudo, exceto a Trindade, debaixo da Lei (epístola de 

Paulo). JAVEH é chamado também de OVO CÓSMICO, 

pois tem um perímetro imutável e um centro mutável, 

assim como um ovo tem a clara e a gema. JAVEH, o Cristo 
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Cósmico é cercado por todos os lados pelo poder do 

ETERNO, que o envolve, por isto é chamado de 

MASCHIASCH, ou UNGIDO. 

    O OVO CÓSMICO 

 Sendo, pois, JAVEH a primeira Manifestação do 

ETERNO, é também Seu Mestre de Obras, pois tem a 

incumbência de FAZER O QUE PERCEBE NO PAI. “Eu não 

ajo por Mim mesmo, porém faço as obras do Pai, 

portanto, se não quereis crer em Mim, crede ao menos 

nas minhas obras” (Evangelho de João).  “O Pai opera e 

eu também opero; o que vejo o pai operar, isto Eu 

faço”(evangelho de João). 

 JAVEH, ou o Cristo Cósmico, faz em Si mesmo (no 

equivalente à gema do ovo) Sua criação, à semelhança da 

Criação que vê no Pai, memória da Trindade.  
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    JAVEH FAZ EM SI MESMO 

A  SUA CRIAÇÃO, NA PARTE EQUIVALENTE À GEMA 

DO OVO.  O EQUIVALENTE À CLARA DO OVO É  

ELE. 

Para isto criou Anjos poderosos o bastante para 

suportarem a radiação de Sua energia criadora, recebida 

do ETERNO. Esses dois Anjos são chamados TITÃS no 

Ocidente, e de DRAGÕES, no Oriente, e seus nomes são 

TEHOM e BEHOM. O primeiro DRAGÃO é fêmea, e é 

também conhecido como RAAB, ou ainda TIAMAT; o 

segundo é macho e o chamam também de APSU(Abismo) 

     

BEHOM (MACHO) E TEHOM (FÊMEA) 
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.   

 De posse das Energias Criadoras de JAVEH, TEHOM e 

BEHOM começaram a modificar o Centro Mutável do 

próprio JAVEH (a gema do ovo) reduzindo a Sua energia a 

um padrão suportável por outros seres menos poderosos.  

 

REDUZINDO A ENERGIA DE JAVEH A UM PADRÃO 

SUPORTÁVEL  POR  SERES MENOS PODEROSOS. 

Porém, quando JAVEH revelou que precisava reduzir  

ainda mais o padrão energético -  o que o levaria a criar 

outros Anjos -  o DRAGÃO fêmea, TEHOM ou RAAB ou 

ainda TIAMAT se insurgiu, pois aquele mar energético 

onde o casal de DRAGÕES estava era extremamente 

agradável para eles: Era o seu habitat, e eles  não 

queriam  modificá-lo.  
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O MAR PRIMORDIAL, HABITAT DOS DRAGÕES 

 

De qualquer maneira, TEHOM e BEHOM  haviam criado 

para JAVEH um Universo primitivo e primordial, cuja 

frequência já permitia a existência de outros seres. Na 

CCabala, ou Cabala Cristã, esse Universo Primordial é 

formado pelas Sefiras Kéter, Binah e Cocmah, e constitui 

o mundo de ATZILUTH. 

 

 O PLANO PRIMORDIAL  OU  DE AZILUTH 
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 Então JAVEH criou uma dimensão fantasma abaixo 

de AZILUTH, a não-Sefirah DAAT, e fez dela o Reino dos 

Dragões. Como o Líder dos DRAGÕES se chama APSU 

(Abismo), DAAT é também chamada de ABISMO. 

       

 Então JAVEH  fez aparecer na sua substância 

milhares de milhares de legiões angélicas para ajudá-lo na 

tarefa de degradar a Sua energia até que fosse possível a 

vida de seres vivos de compleição material. 

 

 

E JAVEH CRIOU AS MIRÍADES ANGÉLICAS OU HOSTES 



 
9 

 A nova criatura que JAVEH fez para ajudar a 

continuar o processo da Criação tinha uma Hierarquia de 

Função, não de dignidade. É uma escala de funções em 

que cada Anjo ocupa o lugar que lhe confere a função que 

realiza.  Mas o dinamismo da Criação permite aos Anjos 

se movimentarem na Escada de Jacó. 

 

 Podia haver um Anjo em uma função menos elevada, 

porém sendo possuidor de maior dignidade. É o caso de 

Lúcifer e Michael. Lúcifer desempenhava a função de 

Serafim e Michael, a de Arcanjo. Na Hierarquia de 

Função, os Serafins ocupam a posição mais alta e os 

Arcanjos quase a função mais baixa. LÚCIFER era o líder 
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dos Serafins. Recebia as ordens ou Decretos de JAVEH 

diretamente d’Ele e os passava para as outras funções da 

Hierarquia. 

 Permitam-me fazer uma citação de um site que 

expõe o que o Doutor Angélico, S. Tomás de Aquino, viu 

nos Registros Akhásicos: 

“A Hierarquia angelical: 

O primeiro estudioso profundo das estruturas dos anjos foi São 

Tomás de Aquino. Este, para melhor entendimento destes seres, 

dividiu este estudo em três grandes blocos ou ordens, 

subdivididas nos chamados coros: 

  

1ª Ordem (Anjos ministrantes – encarregados dos caminhos das 

nações e dos homens) 
  

Anjos: Estão mais próximos da humanidade e mais preocupados 

com as nossas questões. Mensageiros de Deus, cuidam de 

coração dos homens. 

Arcanjos: Os mais conhecidos são Gabriel, Miguel, Rafael e 

Uriel. De acordo com Dionísio, os arcanjos são os mensageiros 

que trazem a palavra divina. Considerados os mais importantes 

intermediários entre os mortais e Deus. 

Principados: Anjos integradores, encarregados das nações e das 

grandes cidades. Essa ordem também protege os espíritos do 

bem contra o ciúme dos espíritos do mal. 

  

2ª Ordem (Príncipes da Corte Celestial – operam junto aos 

governos gerais do universo) 
  

Potestades: São os portadores da consciência de toda a 

humanidade, os encarregados da história coletiva. Os anjos do 

nascimento e da morte pertencem a essa categoria. 

Provavelmente foram os primeiros anjos criados por Deus em 

ordem de ocupar os confins das regiões entre o primeiro e o 

segundo céus. Como guardas celestiais seu caminho é vigiar uma 

possível infiltração diabólica. Eles lutam para manter o 

equilíbrio do universo. 

Virtudes Tem a capacidade de transmitir grande quantidade de 

energia divina. Imersas na força de Deus, as virtudes derramam 

bênçãos do alto, freqüentemente na forma de milagres. 
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Conhecidos como os brilhantes, as virtudes são sempre 

associadas com os heróis e aqueles que lutaram em nome de 

Deus e da Verdade. São chamadas quando se necessita de 

coragem. 

Domínios Também descritos como dominações, são os 

executivos, os governantes de todos os grupos angelicais situados 

além deles. Os domínios decidem o que deve ser feito para 

cumprir a vontade divina, incluindo as obrigações cotidianas. 

Tudo fazem para que o universo continue a sua trajetória 

habitual embora recebam ordens dos Querubins e raramente 

entrem em contato com pessoas, ainda assim estão ligados à 

nossa realidade. 

  

3ª Ordem (Os anjos mais próximos de Deus – desempenham suas 

funções diante do Pai). 
  

Tronos: De acordo com o Velho Testamento, durante uma 

tempestade o profeta Ezequiel teve uma visão: uma carruagem 

gloriosa vinda do norte, com quatro figuras humanas cada qual 

com quatro faces asas e arcos. Eles eram acompanhados de 

quatro aros, as bordas cobertas de olhos. As rodas de fogo que 

Ezequiel viu foram os tronos, a terceira ordem divina dos anjos. 

Muitos dizem que os tronos são os anjos da guarda do planeta. 

Querubim: São conhecidos como os guardadores dos registro 

sagrados e ajudam para que o plano divino seja cumprido. 

Dizem que são os guardiões da luz e das estrelas. Não confundir 

com os querubins crianças. 

Serafim: A ordem dos Serafins é considerada a mais elevada dos 

servidores angélicos. Eles circundam o trono sagrado e celebram 

com canções e adoração sendo sentidos por todos através do 

coração. Dizem que a canção dos serafins são cantos de criação e 

celebração. A música das esferas.” 

Estes novos auxiliares substituíram com vantagem 

os DRAGÕES, pois eram capazes de transmutar a 

energia de JAVEH até que fosse possível a vida de 

seres de corpo físico ou material. JAVEH 

organizou a Criação em onze dimensões ou planos.  
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No momento posterior à criação dos Anjos, 

JAVEH fez também os homens. Contudo, o 

Homem tinha onze corpos feitos de energia sutil, 

semelhante à dos Anjos. Não havia, ainda, um 

homem de corpo físico.  Então JAVEH elegeu um 

local no OLAM DE ASSIAH, no plano que iria  ser 

material, na Sefira chamada MALKUTH, e iniciou 

uma pesquisa demorada, dividida em sete 

estágios, para construir um mundo material 

adequado para o Homem; também era preciso 

descobrir uma FORMA FÍSICA na qual os homens 

pudessem habitar em MALKUTH.  E foi assim que 

JAVEH iniciou a Obra das Sete Eras. E o Homem 

-  em corpos sutis - acompanhava, com curiosidade 

e interesse, a Obra do Cristo Cósmico para nos 

instalar em um corpo material. Enquanto isso, 

convivíamos com JAVEH e os Elohim ou Anjos 

criados pelo Pai EL. Alguns desses anjos viam com 
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admiração o amor com que JAVEH tratava o 

Homem. LÚCIFER tinha ciúmes dos homens e se 

mantinha distante. 

 

O HOMEM - EM CORPO SUTIL -  

CONVIVIA COM  JAVEH E OS 

ELOHIM -  OU ANJOS CRIADOS POR 

EL.  

 Assim, a Obra de JAVEH ia adiantada: Ele 

via o Plano Original, ou PROJETO na 

Memória da Trindade, isto é, no Pai, 

decodificava-a ajudado pelo Filho, e 

compreendia o Objetivo Final, pela Luz do 

Espírito Santo.  Então, JAVEH dava a ordem 

de fazer para LÚCIFER, e este a transmitia 

esfera após esfera, até chegar aos Anjos 

Construtores ou Executores.  Toda a 

Hierarquia de Funções angélica fazia a sua 

parte. Era uma Ordem Perfeita. E os 



 
14 

homens, em corpo sutil, acompanhavam de 

perto o trabalho angélico. 

    O HOMEM EM CORPO 
SUTIL VIA O PROJETO SER DESENVOLVIDO 

 

A VIA ASCENCIONAL DE LUZ 

 Foi então que JAVEH viu na Memória da 

Trindade, no Pai, o ápice do PROJETO: a 
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união hipostática do Verbo ou Logos com 

um Homem – Ieshuah. Todas as ordens de 

JAVEH  agora se dirigiam para esse objetivo. 

Mas os Anjos ainda não sabiam da 

existência de Ieshuah oculto na Trindade : 

Mistério dos Mistérios; quando LÚCIFER 

percebeu os caminhos da Criação, viu-se 

servindo a um Homem deificado. NÃO 

SABIA QUEM ERA ESSE HOMEM. 

Somente JAVEH conhecia o Mistério do 

Cristo -  oculto em Deus Pai -  e que agora 

começava a ser posto em execução.  

 LÚCIFER sabia que a HIPOSTASE era um 

prêmio para o Homem Perfeito (não sabendo, 

no entanto, que homem atingiria tal 

perfeição), e começou a sabotar as ordens de 

JAVEH para que o caminho da criação NÃO 

produzisse esse Homem. Na verdade, era um 

casal: Homem e Mulher na perfeição 

concebida pelo Pai EL, que deveriam receber 

os onze corpos sutis e mais um, o Corpo 

Físico.  

Um casal Perfeito em corpo e alma: Jesus e 

Maria. 
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UM CASAL PERFEITO 

 O ciúme de Lúcifer, sua soberba, arrogância 

e autodeterminação sabotava, inteligente e 

sutilmente, cada fase da Criação de JAVEH. 

  O tão desejado sonho de JAVEH, 

CUMPRINDO AS ORDENS DE DEUS PAI, NÃO SE 

REALIZARIA. LÚCIFÉR IRIA PRODUZIR UM SER DE 

INTELIGÊNCIA MINÚSCULA, UM ANIMAL ADIANTADO. 

 Nesse estágio da Criação, um Arcanjo cujo nome era 

ELMADAN  percebeu a falácia de Lúcifer. ELMADAN era 

um Arcanjo, isto é, um Anjo Supervisor, e viu claramente 

que aquela criatura toda coberta de pelos,  de pouca 

inteligência, NÃO seria capaz de atingir o objetivo 
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determinado de antemão pelo PAI EL.  JAVEH passaria por 

um Deus incompetente: entre erros e acertos, durante 

Sete Eras de experimentos, NÃO havia conseguido 

reproduzir a figura que vira na mente da Tríade:  

 

Esse homem no estágio final, físico, com muitos corpos 

sutis, seria uma aberração. LÚCIFER  gritou satisfeito: 

NON SERVIAM ! Não servirei a um Homem!  A linda 

Imagem que O Pai EL concebera estava  se degradando;  

por mais que  evoluísse, jamais atingiria a Sabedoria, a 

Beleza e a Bondade. JAVEH, não sendo plenamente 

Onisciente, Onipotente e Onividente (qualidades do 

verdadeiro DEUS: EL), nada percebia de errado na 

criação. 
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 Mas, evidentemente, havia algo errado; e 

ELMADAN  claramente o percebeu: 

 

A CRIAÇÃO NÃO EVOLUÍA SEGUNDO A BELÍSSIMA 

IMAGEM CONCEBIDA PELO PAI EL.  

 

 Então ELMADAN fez os Executores pararem de agir. 

Por um instante que pareceu eterno, o Universo todo 

silenciou. Bruscamente, toda a energia do Primeiro Coro 
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Angélico explodiu em uma frase que eclodiu como uma 

trombeta em todas as Ordens e Coros Angélicos: “QUEM 

ESTÁ FALANDO NO LUGAR DE DEUS?”.  QUIS UT DEUS?  

MIKAH-EL?    O eco do seu grito chegou ao mais alto nível 

da Hierarquia, aos Serafins. LÚCIFER, vendo-se 

descoberto por um Anjo de função inferior, deixou-se 

levar pelo ódio, agora não só ao gênero humano, mas 

também aos Anjos bons.  Organizou a Rebelião dos Anjos 

para enfrentar aquele cujo nome passou a ser MIKAH-EL. 

Os homens dividiram-se: uns lutaram do lado de LÚCIFER, 

outros do lado de MICHAEL. Um terço de rebeldes contra 

dois terços de obedientes a JAVEH  e ao PROJETO DE EL. 

“Houve uma grande luta nos Céus, MIGUEL prevaleceu”; 

ele, seus Anjos e nós, os homens que escolheram 

obedecer,  ser fiéis ao Cristo Cósmico.  “E não se achou 

mais lugar no Céu para LÚCIFER e seu Anjos: foram 

precipitados em DAAT, o Abismo” (Apocalipse).  MIGUEL, 

estrategicamente, dividira seus comandados em quatro 

legiões que cercaram os Rebeldes: Uriel, comandava 

uma; Gabriel, outra; Rafael, a terceira; e a quarta Legião 

era comandada pelo próprio MIGUEL. Os homens fiéis 

perfilavam a quarta Legião, chefiados pelo próprio 

Capitão da Milícia Celeste – MIKAH-EL. 

 Assim, antes de nosso nascimento, quando o mundo 

material ainda não havia sido criado totalmente, quando 

poucos homens haviam-se encarnado no modelo 

luciferino, nós escolhemos nosso Destino: O PROJETO DE 
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AMOR DE EL, O DEUS CRIADOR, LEVADO A EFEITO POR 

JAVEH, O DEUS FAZEDOR. 

    MIGUEL E SEUS 

COMPANHEIROS DE ORDEM DISCUTEM O QUE 

FAZER PARA IMPEDIR A DEGRADAÇÃO DA 

CRIAÇÃO. 
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LÚCIFER TOMA EM SUAS MÃOS A DIREÇÃO DO 

PROJETO DA CRIAÇÃO E  O DETURPA A FIM DE 

IMPEDIR  A HIPOSTASE – UNIÃO DO VERBO OU 

LOGOS COM UM HOMEM. 

     OS HOMENS 

PREPARAM-SE PARA A BATALHA COM OS ANJOS 

       OS ANJOS TAMBÉM 

TIVERAM DE ESCOLHER DE QUE LADO FICARIAM 
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       HANIEL EXORTAVA OS 

HOMENS A NÃO ADERIREM A LÚCIFER: “VÃO 

PARA AS FILEIRAS DE MIGUEL. ESSA LUTA É POR 

VOCÊS” 

 PORÉM, ALGUNS HOMENS, 

INCOMPREENSIVELMENTE, FICARAM DO LADO 

DOS REBELDES: ESSES HOMENS SÃO CHAMADOS 

NA BÍBLIA DE “GIGANTES” DEVORADORES DE 

HOMENS.  

ESSES GIGANTES COABITARAM COM MULHERES 

HUMANAS, E SEUS FILHOS FORAM OS LÍDERES DAS 

GUERRAS EM NOSSO PLANETA. 
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       OS ANJOS REBELDES 

ENSINARAM ÀS MULHERES (HUMANAS) 

SEGREDOS DA MAGIA NEGRA. ELAS 

TRANSMITIRAM ESSES SEGREDOS PARA SEUS 

FILHOS E FILHAS. UMA GERAÇÃO PERVERSA SE 

ESTABELECEU NO GOVERNO DA TERRA, TENDO 

COMO MENTORES OS ANJOS MAUS. 
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    OS ANJOS MAUS E SEUS 

SEGUIDORES HUMANOS FORAM PRECIPITADOS 

EM DAAT,  A  NÃO-SEFIRA. 
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    RAAB RECEBEU 

COM JÚBILO SEUS NOVOS COMPANHEIROS DE 

CÁRCERE. REINARIA SOBRE  A  MORTE.  
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     MIGUEL REUNIU 

SEUS COMANDADOS EM UM EXÉRCITO CELESTE  A 

QUEM CHAMOU DE “GRANDE IRMANDADE”. A 

LUZ QUE OS CERCA FEZ OS PROFETAS QUE OS 

VIRAM DENOMINÁ-LOS “A GRANDE 

FRATERNIDADE BRANCA”, POIS BRANCA É A LUZ  

NA QUAL ESTAMOS IMERSOS. NOSSO 

COMANDANTE, MIGUEL, ENTÃO, SOUBE DO 

“GRANDE MISTÉRIO”: O LOGOS E JAVEH 

ENCARNARIAM EM UM HOMEM QUE ESTAVA 

GUARDADO NO SEIO DO PAI EL, NA TRINDADE. 
DIANTE D’ELE TODO JOELHO SE DOBRARÁ, E TODA 

LÍNGUA PROCLAMARÁ QUE ELE É O SENHOR, 

ADONAI, PARA A GLÓRIA DO PAI. “ELE É O 

PRIMEIRO DE UMA MULTIDÃO DE IRMÃOS 

(S.PAULO) A FIM DE QUE EM TUDO TENHA A 

PRIMAZIA”. ELE É NOSSO CHEFE, NOSSO REI E 

NOSSO DEUS. ELE É O SUMO SACERDOTE DA 
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NOSSA IRMANDADE E NÃO REJEITA QUEM O 

BUSCA, MAS O ACOLHE COM AMOR.  

 Então, e só então, o Projeto Humano foi 

retificado. Os que encarnaram depois dessa 

memorável batalha sentem uma imensa e 

inexplicável repulsa pelo mal. Uma inclinação 

instintiva de praticar o bem, a solidariedade. “Estes 

não nasceram do desejo da carne, nem da vontade 

do homem, mas nasceram de Deus”(Evangelho de 

João). “Então, o Verbo se fez carne e habitou entre 

nós. E nós compreendemos que é Sua a Glória, pois 

é a Glória do Unigênito do Pai EL, pleno de Amor e 

de Bondade”(idem).  

   

“EU HONRO O PAI, E O PAI HONRA A QUEM ME 

SERVE, PARA QUE ONDE EU ESTIVER, ESTEJA 

TAMBÉM O MEU SERVIDOR”(Ev. De João) 

Esta é a História que está nos Registros 

Akhásicos, a Fonte Cósmica da Informação, O Livro 
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da Vida. Agora foi dada a conhecer para que você a 

faça conhecida, pois estamos radicados na Verdade, 

e esta é a Verdade. Todo aquele que a viu dá 

testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, pois 

temos o Espírito da Verdade. Todos os que falam a 

Verdade participam do Espírito do Cristo e quem 

não fala a Verdade é do Anticristo, pois ele não 

permaneceu na Verdade. E os que falam a verdade 

dão testemunho do Cristo, pois é o Espírito de Jesus 

que inspira o profetizar. JESUS CRISTO É SENHOR. 

 

 

 


