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Baixar livros gratuitos Comentários sobre o livro de
Urântia (PDF|ePub|Mobi|Mp3|Txt) Edalmo Alves
Trindade amor, O Livro de Urantia, com suas duas mil e
noventa e sete páginas nos traz, em seu bojo, milhares de
informações preciosas. Esta obra vem simplificar e sintetizálas para uma melhor compreensão e aprofundamento do
contido no original.
O objetivo destes Comentários é revelar a verdade sobre o
plano divino às criaturas sujeitas à evolução no espaço e
tempo – de humos à divindade, do tempo à eternidade.
aqui, há uma sutil referência à misteriosa fonte donde
"surgiu" o Criador que se desdobrou n'O Filho Eterno e n'O
Espírito Infinito. Formam eles, assim, a Trindade, sediados no
Paraíso, devidamente descortinado pelas informações de seu
propósito, divisão e funcionamento.
O Universo Central é descrito, enquanto nos informa sobre
um bilhão de seus satélites que servem como universidades para as criaturas humanas, egrégias de
sete trilhões de planetas evolucionários e às outras ordens de criaturas divinas. Havona é o nome
desse universo perfeito que mantém uma população de duzentos bilhões de criaturas.
Nestes Comentários somos esclarecidos sobre os sete Superuniversos, abrigos de setecentos mil
universos locais, com destaque ao sétimo Superuniverso, chamado Orvonton, onde se localiza o
nosso Universo local, chamado de Nébadon, sobre o qual nos é informado a sua idade (oitocentos
bilhões de anos terrestres), o seu Criador e suas criações, que não se circunscreve a anjos e homens.
Nébadon é criado pelo Senhor Michael e sua divina consorte – a Mãe do Universo – a Ministra de
Nébadon.
São destacadas as informações que mais dizem respeito à nossa caminhada e a este crucial momento
planetário. Assim, comentamos sobre o primeiro casal humano, os primórdios da evolução natural, a
presença do príncipe e sua assessoria moroncial, a revolução de Lúcifer e suas implicações.
A origem de Adão e Eva e suas metas, parcialmente frustradas, bem como sobre os dois Jardins do
Éden. Melquisedeque, seus ensinamentos e a formação das grandes religiões atuais.
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Edalmo Alves Trindade amor, The regular type of help documentation is really a hard copy
manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC
or index, get the page, and stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of
documents is the fact that user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in
order to fix this problem, writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the
wordiness and simplify this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of
thetime. Why? Because comentários sobre o livro de urântia are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your comentários sobre o livro de urântia so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
comentários sobre o livro de urântia are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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