
CAPÍTULO 19 – CONCLUSÃO 
(Prof. Maurício, Escritor e Pensador Holosótico) 

 

Este livro não é indicado para quem tem a mente fechada, para quem não se 
abre ao novo, para quem tem medo de ver sua ilusão destruída pela verdade, 
para quem acha que já sabe tudo acerca do cristianismo, etc.  

Concluindo esta obra, devemos dizer que este livro é de grande valor para o 
cristão cultural que esteja procurando a verdade ardentemente, sem se 
importar onde ela esteja. .  

Este livro se constitui num grande subsídio para o cristão cultural que esteja 
ávido pelo saber iniciático (gnosis).  

Esta obra é de grande valia para todo cristão cultural que anseia conhecer os 
ensinamentos secretos de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Os escritos deste livro contemplam o cristão cultural que almeja compreender o 
que Jesus Cristo ensinou, em particular, aos apóstolos e a seus discípulos 
mais chegados.  

Neste livro o cristão cultural encontra respostas para preenchimentos das 
lacunas deixadas na leitura somente das linhas das escrituras sagradas.  

Neste livro o cristão cultural aprende a interpretar os textos bíblicos nas 
entrelinhas.  

Com a leitura deste livro o cristão cultural deixará de interpretar as escrituras 
ao pé da letra. 

Com o estudo deste livro o cristão cultural perceberá a deficiente e limitada 
leitura das escrituras somente nas linhas e vislumbrará a laicidade das 
narrativas bíblicas, quando lida nas entrelinhas.  

De posse do conteúdo deste livro o cristão cultural conseguirá fazer a leitura 
semiótica dos símbolos, das parábolas e das ilustrações bíblicas.  

Neste livro o cristão cultural aprende, nas narrativas bíblicas, a correlacionar 
adequadamente simbolizantes e simbolizados.  

Ao se apropriar do conteúdo deste livro o cristão cultural aprende a decodificar 
os símbolos sagrados das narrativas bíblicas.  

Ao ler e entender o conteúdo deste livro o cristão cultural começa a entender 
os grandes mistérios dos céus, tal como Jesus Cristo ensinara aos seus 
discípulos do círculo iniciático.  

Com a leitura e reflexão deste livro o cristão cultural começa a ter olhos para 
ver e ouvido para ouvir as grandes verdades enunciadas por Nosso Senhor 
Jesus Cristo.  

Após ler este livro o cristão cultural deixa de ler nas linhas, para ler nas 
entrelinhas, os ensinamentos prenunciados por Jesus Cristo.  
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O estudo meticuloso e a prática do conteúdo deste livro habilitam o cristão 
migrar do círculo cultural para o círculo iniciático do conhecimento deixado por 
Jesus Cristo.  

Ao ler este livro o cristão cultural terá um referencial fidedigno para fazer a sua 
situação na reta da iniciação e perceber que, se não migrar do círculo cultural 
para o círculo iniciático, não se salvará, não se libertará do mundo do pecado.  

Da leitura atenta deste livro o cristão cultural se apropriará dos ensinamentos 
de Jesus Cristo acerca dos Três Fatores da Consciência, conforme está em 
Lucas 9:23: “Se alguem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada 
dia sua cruz, e siga-me”. 

Finalmente, após a leitura e a reflexão do conteúdo deste livro, o cristão 
cultural saberá que no círculo cultural não há salvação para si, por não 
entender e nem praticar, na integras ali, os Três Fatores de Revolução da 
Consciência, como no círculo inciático (gnosis).  

Esta obra é de grande valia para todo cristão cultural que anseia conhecer os 
ensinamentos secretos de Nosso Senhor Jesus Cristo.  

Os escritos deste livro contemplam o cristão cultural que almeja compreender o 
que Jesus Cristo ensinou, em particular, aos apóstolos e a seus discípulos 
mais chegados.  

Neste livro o cristão cultural encontra respostas para preenchimentos das 
lacunas deixadas na leitura somente das linhas das escrituras sagradas.  

Neste livro o cristão cultural aprende a interpretar os textos bíblicos nas 
entrelinhas.  

Com a leitura deste livro o cristão cultural deixará de interpretar as escrituras 
ao pé da letra.  

Com o estudo deste livro o cristão cultural perceberá a deficiente e limitada 
leitura das escrituras somente nas linhas e vislumbrará a laicidade das 
narrativas bíblicas, quando lida nas entrelinhas.  

De posse do conteúdo deste livro o cristão cultural conseguirá fazer a leitura 
semiótica dos símbolos, das parábolas e das ilustrações bíblicas.  

Neste livro o cristão cultural aprende, nas narrativas bíblicas, a correlacionar 
adequadamente simbolizantes e simbolizados.  

Ao se apropriar do conteúdo deste livro o cristão cultural aprende a decodificar 
os símbolos sagrados das narrativas bíblicas.  

Ao ler e entender o conteúdo deste livro o cristão cultural começa a entender 
os grandes mistérios dos céus, tal como Jesus Cristo ensinara aos seus 
discípulos do círculo iniciático.  

Com a leitura e reflexão deste livro o cristão cultural começa a ter olhos para 
ver e ouvido para ouvir as grandes verdades enunciadas por Nosso Senhor 
Jesus Cristo.  



Após ler este livro o cristão cultural deixa de ler nas linhas, para ler nas 
entrelinhas, os ensinamentos prenunciados por Jesus Cristo.  

O estudo meticuloso e a prática do conteúdo deste livro habilitam o cristão 
cultural migrar do círculo cultural para o círculo iniciático do conhecimento 
deixado por Jesus Cristo.  

Ao ler este livro o cristão cultural terá um referencial fidedigno para fazer a sua 
situação na reta da iniciação e perceber que, se não migrar do círculo cultural 
para o círculo iniciático, não se salvará, não se libertará do mundo do pecado.  

Da leitura atenta deste livro o cristão cultural se apropriará dos ensinamentos 
de Jesus Cristo acerca dos Três Fatores da Consciência, conforme está em 
Lucas 9:23: “Se alguem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada 
dia sua cruz, e siga-me”.  

O leitor atento, ao longo deste livro, deve ter percebido que a cristandade 
cultural se afastou muito do verdadeiro evangelho do Cristo e da pureza da 
Igreja Primigênia. 

Ao longo dos tempos, os descristificadores, tais como Irineu de Lion e seus 
sequazes, Constantino e seus sequazes, adulteram as escrituras sagradas, 
tergiversaram os ensinamentos do Cristo, enganaram a cristandade cultural, 
etc.  

A luz da realidade a cristandade cultural não deseja mais saber da verdade, 
para não ver destruída a sua ilusão de salvação. 

A cristandade cultural não suporta ouvir a verdade sobre a realidade da 
salvação e prefere continuar sendo enganada por seus líderes, do que ser 
alertada por alguém do seu engano. 

Finalmente, após a leitura e a reflexão do conteúdo deste livro, o cristão 
cultural saberá que no círculo cultural não há salvação para si, por não 
entender e nem praticar na integras os Três Fatores de Revolução da 
Consciência. 
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