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Parte I
 

Início
 

Eis que Javé Deus existe desde todo sempre e para sempre
existirá.Em algum momento desta eternidade eis que decide criar o universo
junto com todos os seus seres.As primeiras obras de criação geradas do seu
próprio ventre foram Jesus e Divinha,o primeiro sendo seu filho corporal e
o último seu filho espiritual.

Junto com os filhos de Deus foi estabelecido a primeira galáxia e sua
infinito conjunto de astros.A galáxia foi denominada de etérea e o planeta
habitável de Kalenquer.Foi justamente neste planeta que Javé Deus e seus
filhos escolheram para viver há cerca de quinze bilhões de anos.

Através do poder divino de Javé foi erguido o palácio real de onde os
três dirigiriam o destino da criação.São onipotentes,onipresentes e



oniscientes e por si só já se bastam.No entanto,pelo seu grande amor
queriam mais.

Queriam compartilhar de sua felicidade com mais alguém mesmo
sabendo dos riscos que incorriam.E assim o fizeram iniciando-se a criação.

 

A criação
 

Foram criados seres provenientes de sua luz santa denominados
genericamente de anjos e as respectivas cidades e principados respectivos
de Kalenquer no total de nove:Seráfia (Que abrigaria os serafins),Querúbia
(Querubins),Tronar
(Tronos),domínios(Dominações),potester(Potestades),virtude(Virtudes),prín
cipo(Principados),arccity(Arcanjos) e Angelus(Anjos).Os serafins são
aqueles que queimam e se consomem no amor do bem maior;Os querubins
são considerados os guardas dos mistérios divinos;Os tronos acolhem em si
a grandeza do criador e a transmitem aos demais anjos;Os chamados de
dominações exercem um importante papel de liderança celeste;As
potestades transmitem exatamente aquilo que dever ser feito da melhor
forma para os subordinados e tem um símbolo de poder;As virtudes são
dotados do espírito de Deus e de sabedoria hierarquicamente iguais ás
potestades;Aos principados cabem missões importantes por todo o
universo;Os arcanjos são os de maior hierarquia sempre em contato com
Deus e os anjos são aqueles que executam as ordens das ditas castas
superiores.

Logo após a criação,Deus pai convocou os arcanjos e entregou-lhes
os seus trinta mandamentos,os quais deviam ser respeitados e
seguidos.Nisto consistia a chave para a felicidade.Os arcanjos por sua vez
transmitiram a mensagem para os demais coros angélicos.Com
isto,esperava-se que a paz e harmonia reinassem entre eles.

O primeiro mandamento
“Amar a Deus sobre todas as coisas,a si mesmo e aos outros”.



Disse então Javé aos arcanjos:Eis que sou o seu criador,o vosso Deus 
e espero o amor soberano ao meu nome,a vós mesmos e  a tudo que foi 
criado.Fazendo “isso,vós tornareis mais perfeitos”.

—É justo.Todos nós faremos isso.(Gabriel)

—A vós toda glória e honra sempre.(Metatron)

—Eu me pergunto:Já não somos perfeitos?Por que então infundir esta
regra?(Lúcifer)

—A verdadeira perfeição só existe em mim e nos meus filhos amados.A
vós,criaturas,basta nossa graça.(Javé)

—Oh,droga!Problemas da criação.(Lúcifer)

—Não resmungue.Sede grato pela vida e pela acolhida em nosso coração.
(Divinha)

—Ah,está bem.Perdão,filho de Deus.(Lúcifer)

—Não seja sarcástico,servo!Tenha prudência.(Retrucou Jesus)

—Não me interprete mal,mestre dos mestres.(Lúcifer)

—Como se eu não soubesse o que passa em sua mente.(Jesus)

—Eu já entendi.(Conteve-se Lúcifer)

—Eu reitero o mandamento em sua forma mais ampla:Amar a Javé e seus
dois filhos sobre todas as coisas,acreditar em seus ideais,lutar pela causa do
bem e protegê-los.(O guerreiro Miguel)

—Sim,grande servo.Sua bravura,sede de justiça e sua espada flamejante
tornam um universo um local mais tranqüilo.Ai de quem o desafiar.(Javé)

—Eu sou apenas o espelho de ti e minha serventia é servi-lo.Todo meu
poder é vosso por direito,meu amado senhor.(Miguel)

—E todo meu amor é vosso.Cuide sempre de meus filhos.(Javé)

—Sim,com minha vida.(Miguel)



—Veem servos?Miguel é o exemplo raro de criação submissa ao pai.Sigam
e obedeçam a ele em todas as situações.(Recomendou Divinha)

—Depois de nós,Miguel e Lúcifer são os comandantes a serem consultados
por questão de poder.(Declarou Jesus)

—Amém!(Todos)      
 

O segundo mandamento
 

Eis que Javé disse:“Não terás ídolos diante de mim e nem prestará honra a
outro pois tudo provém de meu seio eterno”.

—Isto se faz com justiça,destes um pouco de tua glória a nós,pequenos
seres, e devemos retribuir com gratidão.(Rafael)

—O fraco tornar-se-á grande se crer em mim.(Jesus)

—Na minha humanidade o mundo regozijar-se-á.(Divinha)

—Aleluia!(Todos)

—O ciúme é sadio e necessário para a primazia do nosso Deus.(Haniel)

—Não se trata bem de ciúme,Haniel,meu pai não quer que confundam as
coisas.Somente a ele é dada a glória e poder por merecimento.Somos parte
dele e devemos cumprir nosso papel na coordenação do universo em
expansão.(Divinha)

—Exato.Da minha parte,o amor e o respeito há de contagiar toda criatura.
(Haniel)

— Só não exagere na dose e não provoque discórdia em vez de amor.
(Alertou Lúcifer)

—Este Lúcifer e suas gracinhas.Deixemos o irmão trabalhar em paz.
(Miguel)

—Apoiado!(Jesus)



—Façam da forma que tenho dito,não desviem sua atenção nem para a 
direita e esquerda e vos abençoarei.A alegria do servo está em  servir e a do 
senhor em ser amado.Portanto,não se engrandeçam e queiram ser maior que 
vossas forças.(Javé)

—Eu vos amo meu pai por ter me gerado e ao meu irmão Jesus.Agradeço
também por ser o protótipo de criatura para criações vindouras.Sinto que
tudo tem uma razão e minha razão maior é te adorar como pai e criador.
(Divinha)

—Fiz tudo e a todos por meu amor.Não é necessário agradecimento.Amo-te
tanto que lhe concedo o que quiser.(Javé)

—Eu quero um amigo para companhia e um anjo para proteção.(Divinha)

Javé,sabedor de todas as coisas,já esperava por isso.Antecipara ao 
pedido e criara um jovem chamado Renato e designara Uriel como seu 
protetor especial.Com um sinal,um dos servos abriu a sala de reunião no 
palácio real,um homem entrou e  seu pai então anunciou:

—Estes é o jovem Renato.Cuide bem dele.Uriel é quem o protegerá de
todos os males.Uni vocês três porque tenho um propósito - finalizou.

Renato entrou sorrateiramente na sala,encontrou-se com seu amo,o
abraçou e sentou ao seu lado.Uriel também se aproximou e cumprimentou
os dois.A partir de agora,continuariam a escutar os mandamentos do pai,a
deliberar com os arcanjos e a se conhecerem.Imediatamente,a empatia entre
eles foi muito grande e era um bom indício de frutos vindouros.

O terceiro mandamento
 

Jesus disse:“Não tentarás o senhor seu Deus”.

—Em verdade vos digo,todo aquele que me colocar a prova não deixará de
ter seu castigo justo.Eu sou o eterno,o todo poderoso e consciente e sei
exatamente o momento de agir.(Javé)

—E vós não tendes piedade das criaturas?Já sentiu o desespero de sentir-se
só e impotente?(Lúcifer)



—Por isto existe uma coisa chamada fé.Criei-vos completos,com todos os 
atributos necessários para sobreviver.Ainda assim se existir o medo e a 
dúvida eu vos ajudarei generosamente.O que não quero é criar uma 
superproteção e  dependência.Vocês são livres!(Javé)

—Será?Não parece que somos se nos impõe regras.(Lúcifer)

—Não são regras,são leis de convivência para o bom ordenamento do
universo.Não há por parte nossa o uso da força para seu
cumprimento.Porém,cada um é responsável pelas suas próprias escolhas e
suas conseqüências.(Divinha)

—E é esta a liberdade citada.(Lúcifer)

—sim,a liberdade que traduz o nosso amor.(Jesus)

—Eu sou a prova do amor do pai.Criação humana para atender aos
desígnios da criação e do filho.(Renato)

—Cabe a nós servir com amor e obediência.Eu faço minha parte com todo
prazer ao assistir o Divinha.(Uriel)

—Servir?Só isso?(Lúcifer)

—Não!!Ser feliz também.(Miguel)

—A felicidade consiste em si mesmo,no desempenho de suas atribuições,na
realização pessoal,no ritual de adoração,em existir pelo grande amor do
meu pai.(Jesus)

—Isto,filho amado.Nisto encerra-se meu amor infinito pela criação que
jamais nenhuma mente humana ou angélica há de perscrutar.Basta apenas
sentir a força deste sentimento batendo nos vossos peitos.(Javé)

—Glória!(Todos)
 

O quarto mandamento
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