
Sem alma, não há vida eterna. 

Sessão nº 6 de 18 de janeiro de 2019 - Tradução em Português - Holandês Francês. 

Recebido por Wivine em Belize durante uma meditação em grupo com a participação de 

pessoas de outros países via bilocação.  

Comentários Wivine:  

As sessões 2 a 6 de 2019 precedem o nascimento de Luoja em 19 de janeiro de 

2019, portanto, a sessão n° 1-2019. Como eu tenho dito, comecei com o fim da 

história, que se seguiu nas sessões 2 a 6 precedendo o evento de seu 

nascimento. 

Durante a meditação em grupo em 18 de janeiro de 2019, Luoja veio até a nós 

mais uma vez. Todos estávamos como se tivéssemos um peso em nossos  

ombros por dias, aguardando o seu nascimento. De certa forma ou por outro 

lado, o mistério permanecia sobre o sexo dela. Mas ok logicamente ele deve vir 

como um menino de acordo com a famosa frase seguinte do Livro de Urântia: 

20: 6.2 (229.1) Em uma missão de doação mortal, um Filho do paraíso 

sempre nasce da mulher e cresce como um filho masculino do reino, como 

Jesus fez em Urântia. 

Mas o que é uma missão de doação em planetas comuns? Porque é que isso 

acontece. Aqui, estamos falando apenas do caso de um nascimento para uma 

missão de doação. Depois, li novamente após o nascimento de Luova, porque 

todos aqueles que leram o livro de Urântia têm essa frase em algum lugar em 

sua memória. Eu também. É algo que permanece na memória como um "Filho 

do paraíso nasce sempre como um menino ". 

Uma missão de doação de um filho do Paraiso visa = 

- Proporcionar iluminação e educação espiritual aos povos do planeta em 

questão. Jesus já o fez quando veio aqui durante sua missão de doação há 2.000 

anos. 

- O derramamento do Espírito da Verdade. Jesus já havia feito isso depois de 

sua partida da terra na época de Pentecostes. 



- Sinalizar aos fragmentos de Deus ou Ajustadores de Pensamento que 

eles podem vir e viver imediatamente no coração das crianças desde a primeira 

boa ação (decisão moral). De fato, é o derramamento do Espírito da Verdade 

que dá esse sinal. Portanto, aqui também já foi feito. 

Além disso, sempre nos disseram que nem Aaron, o Filho Avonal, nem Luoja, o 

Filho Criador, que não administra um universo local, vem pra aqui para uma 

missão de doação, conforme descrito no Livro de Urântia. 

Então, que tipo de missão eles poderiam realizar aqui juntos? Não encontrei 

nada sobre isso no livro de Urântia. Este livro descreve apenas as coisas usuais 

que acontecem nos Sete Super-universo onde tudo acontece normalmente. 

Urântia, nosso planeta, é um dos 37 planetas onde a rebelião de Lúcifer foi 

desencadeada. Onde tudo ficou confuso. Nada aconteceu da forma normal aqui. 

Então, qual é o procedimento de acordo com o Livro de Urântia para corrigir 

uma tal situação do ponto de vista do Soberano de Nébadon-Cristo Miguel, o 

Ancião dos Dias, o Espírito Mestre nº 7 Aya de nossos Superuniversos nº 7, 

Orvonton? Não há nada substantivo descrito sobre isso. 

Estas foram as observações que me passaram pela cabeça durante as 

duassemanas anteriores à data de nascimento anunciada em 19 de janeiro de 

2019. 

Além disso, uma espécie de dúvida pairava sobre seu sexo. Duvido que eu me 

escondi debaixo do tapete: será um menino. Como isso poderia ser diferente? 

Os Filhos do Paraíso são descritos como criaturas masculinas, não é? Falamos de 

filhos e não de Filhas do Paraíso. E os Filhos do Paraíso sempre nascem como 

um menino. 

Luoja veio falar conosco durante a meditação em grupo no dia 18 

janeiro de 2019 e nos disse: 

Aaron e eu imediatamente assumimos o cargo nas outros dimensões. Não 

estaremos cientes disso quando bebês e crianças, nem durante nosso 

crescimento quando criança ou adolescente. Nós nos tornaremos 

consciente disso em nossa vida cotidiana quando nossa alma humana ter 



passado por todas as etapas do desenvolvimento que puder alcançar 

durante a vida humana em um mundo material. 

Seguiremos essas etapas de forma acelerada, pois nossas circunstâncias 

são completamente diferentes da época de Jesus. Ele teve mais 

dificuldades em sua época onde o alcançou com cerca de 32 anos. 

Estamos aqui para outros fins e avançaremos mais rápido que os seres 

humanos porque Ele preparou o Caminho para você e também para nós. 

Estamos aqui para nos preparar para os tempos futuros de Deus, o 

Supremo, quando esta Super alma da Criação e Deusa universal receber 

todos os poderes sobre os 7 superuniversos e os 4 níveis externos 

gravitacionais em torno dos 7 superuniversos. 

Receber plenos poderes significa que ela terá amadurecido em sua 

Divindade e irá gerenciar todos os universos ela mesma. Agora, esse 

gerenciamento e administração é feita por ela, entre outros, os Filhos 

Criadores e os Anciãos dos Dias. 

 

Imagens da “enciclopédia Urântia” representando a Ilha Paraíso com os sete 

superuniversos circulando ao redor e os 4 espaços exteriores circulando ao redor dos 

sete superuniversos 

Estamos aqui para acabar com tudo o que resta das trevas, anjos caídos, 

influências luciferianas e rituais satânicos. 

As influências luciferianas têm ramificações em todas as religiões 

organizadas, grandes e pequenas seitas de crenças, bem como em os 



chamados movimentos espirituais das últimas décadas. Tudo fazem para 

que o homem se torne dependente de fontes externas para encontrar 

suas verdades. Eles fazem isso através de livros e escrituras que eles 

declaram ser sagrados, dogmas irrefutáveis e através de professores 

espirituais humanos, como sacerdotes, pregadores, gurus, iogues e 

professores espirituais autoproclamados de todos os tipos. Organizando 

grupos que estudam suas escrituras ou livros sagrados nos quais aqueles 

que se destaca mais se torna o líder espiritual do grupo. 

E não se engane, a Fundação Urântia dos Estados Unidos se tornou 

exatamente o mesmo. 

Seus objetivos é impedir que o homem busque as Verdadeiras 

Verdades Espirituais em si, onde é o verdadeiro lugar. 

De trabalhar com suas próprias diretrizes espirituais e subir as escadas 

difíceis, para que possa ser ensinado diretamente pelo seu Fragmento de 

Deus interior para alcançar união ou fusão com seu "pequeno Deus". 

Os ensinamentos de Jesus apelavam "O CAMINHO CONDUZ” A VIDA 

ETERNA" sigam nessa direção. Infelizmente esses ensinamentos 

desapareceram como se por acaso. 

Quem de vocês sabe o que Jesus realmente quis dizer quando disse: Eu 

sou o caminho, a verdade e a vida? 

Nas influências luciferianas você também deve incluir os ensinamentos 

escolares e acadêmicos que pretendem fazer você usar apenas o seu 

"intelecto humano linear ou mente", a fim de se afastar do seu "intelecto 

mental intuitivo", que é uma dadiva espiritual. 

Nas influências luciferianas também estão incluídas as invenções os 

desenvolvimentos tecnológicos muito sutis, aos quais o homem está 

muito feliz em saciar. Eles servem para destruir a vida biológica como foi 

introduzido na terra por Cristo Miguel, de acordo com os padrões do 

Paraíso e Superuniverso. 



Esta vida biológica que permite ao homem desenvolver uma alma capaz 

de alcançar a vida eterna e eventualmente a Perfeição divina no céu, 

graças às dadivas espirituais que nele estão anexos. 

Se a humanidade não é destruída por armas de destruição em massa os 

atuais que são muito mais sofisticados do que suas bombas antigas 

nuclear, por vírus desenvolvidos em laboratório, por intoxicação de toda a 

sua comida, solo, ar e água, outro perigo muito maior ainda te espera 

atrás da esquina. 

É a desconexão do homem de seus dons espirituais de nascimento  

através de tecnologias chamadas inteligência artificial, precisamente com 

o objetivo de impedir que ela desenvolva uma alma. Isso impedirá o 

homem animal de se tornar um humano no sentido espiritual do termo: 

uma menina ou um Filho de Deus. 

Estamos aqui para abordar todas essas questões de uma maneira 

espiritual. Saiba que o Espírito é sempre mais forte que a matéria. 

Sempre. 

Nunca esqueça que o homem tem "livre arbítrio" e que, portanto, o 

homem deve ser capaz de fazer escolhas. Vamos garantir que as pessoas 

possam crescer em um ambiente saudável, sem essas influências 

Luciferiana, para poderem fazer uma escolha objetiva real e em todas 

conscientemente. Isso não significa que todas as pessoas se tornarão de 

repente e milagrosamente pessoas que conhecem a Deus. Mas pelo 

menos eles serão libertados das influências luciferianas que os impedem 

atualmente de fazer suas "escolhas livres". 

A vida eterna do homem começa aqui e agora nesta vida através do 

desenvolvimento da alma. Sem alma, não há vida eterna. Amanhã é o 

meu dia de nascimento e se eu vir como menina? 

FIM. 



Wivine: quando ele disse que poderia vir como menina, eu fechei meus 

ouvidos. Isso significava dificuldades. Eu não queria saber. 

Quando foi anunciado que ele nasceu menina na sessão 1-2019, aquilo 

me pós em algumas dificuldades. Fui eu quem o anunciou. Não é que eu 

tenha tido um problema com - o Filho do Céu vindo aqui no corpo de uma 

garota. Absolutamente não, mas porque eu sabia que ia ter problemas 

com amigos do sexo masculino que seguem esse caminho comigo. O que 

aconteceu, felizmente, não com todos. 

Fiquei surpreso ao constatar que, no grupo, havia pessoas suficientes de 

ambos os sexos que podiam transcender mentalmente a imagem 

materialista que o "homem macho" tem do papel masculino e "ativistas 

feministas" do papel feminino.  

O verdadeiro significado espiritual disso será esclarecido para nós durante 

nossas meditações, solitárias ou em grupo; à medida que nossa alma 

progride poderemos conter esses significados. Significados espirituais 

mais elevados para os quais infelizmente não há vocabulário para 

descrevê-los.  

Para Luova, não dizemos: "Como em acima, assim é em baixo," ??????  

Fim. 

GRUPO MEZZA VERDE. 

http://www.mezzaverde.com 

Para definições de palavras em azul, consulte O Livro de Urântia. 


