
   FIM DOS TEMPOS 
 
  
 Uma grande luta será travada no “Final dos Tempos” entre o 
chamado “Bem” e  o “Mal”, ou seja, entre Lúcifer (representando 
a Justiça) e Abadom (mantenedor de toda a negatividade do 
Planeta).  
       Muitos acreditam que o confronto será entre Jesus e 
Abadom, mas isso não é verdade, pois o Mestre representa o 
Amor Cósmico que perdoa sempre. Ele será o moderador dos 
eventos, e conterá os excessos que certamente ocorrerão no 
desenrolar dos acontecimentos dolorosos. Sua autoridade e 
poder estão acima de quaisquer questionamentos por parte dos 
contendedores. 
 Os sinais do Fim dos Tempos têm sido sobejamente 
demonstrados por inúmeros profetas, videntes e mesmo 
cientistas. 
 Projetores de nossa organização têm obtido algumas 
informações realmente comprovadoras desses Tempos. 
 Não queremos causar alarmes nem assustar as pessoas, 
mas, infelizmente, não há mais possibilidade de reabilitação da 
humanidade. Provas acerbas desabarão sobre o Mundo, devido 
ao atalho consciencial negativo em que os homens se 
embrenharam. 
 Há pouco tempo, uma espaçonave muito grande trouxe um 
contingente de 16 milhões de indivíduos do planeta Ranid, do sol  
Sírius, sendo que 14 milhões deles reencarnarão na Terra, a fim 
de colaborarem com o processo de teste e seleção em 
andamento no Planeta.  
 Eles prepararão a vinda à matéria física dos luciferianos, 
comandados pelo Grande Lúcifer, que finalizará o julgamento 
para a expulsão planetária nos Planos Físico/Astral, já iniciado há 
algum tempo.  
 Lúcifer materializará um corpo físico especial para atuar no 
Plano Físico e terá um imenso número de colaboradores no seu 
trabalho, cujos métodos de atuação obviamente não podem ser 
revelados. Já estão na Terra os que lhe cederão o necessário 
ectoplasma para torná-lo físico.  
  Abadom, devido à sua estrutura física muito densa, repleta 
de poderoso magnetismo, e ao seu extraordinário conhecimento 



e alta capacidade de manipulação das forças físicas e astrais, 
aliados à mente voltada exclusivamente para a maldade, 
conseguirá influenciar toda a cúpula dirigente da China e logrará 
os resultados de seu plano diabólico. Sua ação nefasta será 
respaldada por encarnados e desencarnados que se encontram 
submissos ao seu comando, em todas os países do mundo, sem 
distinção de raça ou cor. Sua influência manipuladora já se faz 
sentir, através da anestesia dos valores morais que acomete a 
humanidade. 
 A primeira ação será invadir a Rússia, tendo como  pretexto, 
entre outros, a necessidade de expandir o território chinês. Isso 
ocasionará a união dos russos com outros países, 
desencadeando uma guerra sem precedentes na história da atual 
humanidade onde morrerão bilhões de seres humanos. No final, a 
guerra se transformará numa luta entre a raça amarela e as outras 
raças. Nesse ponto, os espíritos originários de planetas de raça 
amarela desencarnarão e retornarão aos seus mundos, num 
gigantesco êxodo. Os demais espíritos voltarão aos seus 
planetas de origem, ficando aqui somente uma minoria que ainda 
passarão por muitas agruras.  
 O Planeta, então, entrará numa fase mais avançada de sua 
evolução, com a expulsão de Abadom e seus sequazes para orbe 
mais primitivo.  
  Se a humanidade tivesse alcançado o nível básico exigido 
pelo Conselho Solar para sua permanência na Terra, evitaria o 
colapso planetário que ora se avizinha!!! 


