
CARRO DA ALMA OU PERISPÍRITO – Ele se forma para o espírito filho ter meios de 
agir no Cosmos, ou Matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a União 
Divina, ou Reintegração, finda a tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodiviniza-
ção, isto é, o desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas. Tudo vai aumentando 
em Luz e Glória, até vir a ser Divindade Total, União Total, isto é, perdendo em RELA-
TIVIDADE, para ganhar em DIVINDADE.

MATÉRIA OU COSMO – A Matéria é Essência Divina, Luz Divina, Energia, Éter, 
Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido. Em qualquer nível de apresentação é ferra-
menta do espírito filho de Deus. (É muito infeliz quem não procura entender isso).

COMO EVITAR ABALOS APOCALÍPTICOS?
Pelo fato de apresentar à Humanidade a Lei, o Verbo Exemplar, e os textos sobre 

os Dons Intermediários, e suas valências consoladoras, a Bíblia judeu-cristã é a 
única, dentre as Onze Grandes Bíblias, que contém espírito profético. Para quem lê 
e entende, é fácil saber o que foi corrompido. O movimento restaurador está citado 
no Apocalipse, que por estar com os capítulos invertidos deve ser lido nesta ordem 
numérica: 12, 19, 14, 21 e 22.

Toda e qualquer traição contra a Lei, o Verbo Modelo e os Dons Mediúnicos, é 
fábrica de cataclismos, tragédias, angústias e desesperos. A Matéria, que deve ser 
serva do espírito, com tais crimes passa a ser algoz. Acautelem-se os palpiteiros 
esfarrapados, esperando algum salvador gratuito, alguém que seja mais do que a 
Justiça Divina, mais do que o Programa Divino. E muito cuidado com as compila-
ções e codificações, feitas por humanos, porque apresentam fartas omissões, erros 
fundamentais, grosseiras ignorâncias, afirmações ridículas, realmente estúpidas. 
Fabricam tolos que, por isso mesmo, se acreditam donos da VERDADE.

Quem tem uma Lei de Deus a ser vivida, para evitar crimes quaisquer entre 
irmãos; quem tem um Inconfundível Verbo Exemplar, a ser imitado e não feito capa-
cho de mercancias idólatras e jogadas politiqueiras; quem tem os Dons do Espírito 
Santo, Carismas ou Mediunidades, para não faltar a consoladora comunicabilidade 
dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, tem também a OBRIGAÇÃO MÁXIMA de evitar 
corrupções, desvios, religiosismos profissionais que são sempre mistificadores e 
fabricantes de Carma Negativo, de tragédias apocalípticas, como as que irão aconte-
cer antes de findar o segundo milênio, obrigando conseguintemente, a RETORNAR 
À DOUTRINA DA VERDADE, entregue por Moisés e Jesus.

“SE O DIVINISMO NÃO SERVIR A ALGUÉM, O QUE LHE SERVIRÁ?”
A Doutrina do Caminho da Verdade, que começou a ser entregue por Moisés, 

que teve em Jesus, o Ungido Verbo Exemplar a marca inconfundível dos Desígnios 
Divinos, deveria ter antes do findar do segundo milênio, não só a verdadeira restau-
ração, mas também o cumprimento de outras Promessas de Deus. Vide, principal-
mente, os capítulos 12, 19 e 14, do Apocalipse.

EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é o Livro que contém todos os 
informes, além de conter as mais Sublimes Orações, aquelas que muito irão valer, 
nas horas de precisão, de angústias e desesperos.
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ACABEM COM A IGNORÂNCIA, O CRIME, A VIOLÊNCIA E A IMORALIDADE
Está findando o segundo milênio, da passagem pela carne do Verbo Exemplar, do 

Alfa e do Ômega citado no Apocalipse; é o tempo assinalado, no Sermão Profético 
e nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, como de terríveis cataclismos, 
de variada ordem (inclusive uma guerra atômica ou dilúvio de fogo, que reduzirá os 
viventes a um terço), obrigando à mais profunda e significativa renovação de toda a 
História do Planeta e da Humanidade. É a entrada no período apocalíptico chamado 
um novo céu e uma nova terra, isto é, na segunda metade evolutiva, o tempo de 
CONSCIENTIZAÇÃO DIVINISTA, ou entendimento da CIÊNCIA DO DIVINO MONISMO.

Tudo marchando, portanto, na direção do que está previsto em Isaías, cap. 11.
Porque Dez Vultos Máximos entregaram ENSINOS E GRAÇAS DE DEUS, porém a 

Lei de Deus, o Verbo Modelar e Modelador, e os Dons do Espírito Santo, Carismas 
ou Mediunidades, CONCENTRAM OS VALORES FUNDAMENTAIS DA DOUTRINA DA 
VERDADE.

É lastimável que, para entenderem e viverem segundo a Vontade de Deus, ou a 
Doutrina da Verdade, tenha de ser através dos mais terríveis cataclismos, inclusi-
ve com a expulsão de cabritos, ou indignos de permanecer no Planeta. (E cumpre 
também alertar, pois o maior número de punidos estará nos donos de clerezias, 
sectarismos, mórbidos facciosismos, por terem sido e sendo, os que mais tripu-
diaram e ensinaram a tripudiar contra a Lei de Deus, o Verbo Exemplar e o nobre 
cultivo dos Dons do Espírito Santo).

Perante a Lei de Deus se rebentarão todos os mistifórios religiosistas, sectários, 
ou purulentos convencionalismos. Ninguém é acima da Lei, porque ninguém é 
acima da Justiça Divina. Sórdidos invencionismos, de rituais, vestes, gestos simies-
cos, capciosos sacramentismos, mentirosos escapulários, e muitos outros engodos, 
foram inventados, pelos mercenários de idolatrias, de politicalhas, de fedorentos 
profissionalismos religiosistas. Os abismos da subcrosta, os umbrais, e as encarna-
ções expiatórias, contam a trajetória dos vendedores e compradores de tais menti-
ras...

Um Verbo Modelar e Modelador foi entregue, Um Alfa e Ômega, e bem deixou 
dito: “Quem se esbater contra está Rocha se rebentará, e aquele, sobre quem Ela 
cair, será esmigalhado”.

Dois Batismos de Dons, ou Dois Derrames de Dons Espirituais, chamados Dons do 
Espírito Santo, foram entregues: o primeiro por Moisés, como devem ler no Livro de 
Números, capítulo 11; e, o outro, por Jesus, o Ungido Verbo Modelo, no Livro dos 
Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2.

Por causa das blasfêmias contra a Lei de Deus, o Verbo Exemplar e os Dons Inter-
mediários, haverá terríveis punições, da parte da Justiça Divina, como bem assina-
lam o Sermão Profético e o Apocalipse. Somente aos idiotas, ou blasfemadores, se 
admite que arranjem, ou pretendam arranjar desculpas, para tais crimes. (E eles 
arranjam mesmo, e procuram engabelar os tolos, com suas artimanhas bestiais).

Resta agora que, os sobreviventes, ou as gerações do pós-dilúvio de fogo, se 
compenetrem de como se vive segundo a Vontade de Deus. Preste bem atenção, 
cada filho de Deus, porque desculpas não prevalecerão jamais, por terem vencido 
os tempos assinalados nas profecias:

1 – EU SOU O SENHOR TEU DEUS, NÃO HÁ OUTRO DEUS.
2 – NÃO FARÁS IMAGENS QUAISQUER, PARA AS ADORAR.



3 – NÃO PRONUNCIARÁS EM VÃO O NOME DE DEUS.
4 – TERÁS UM DIA, NA SEMANA, PARA DESCANSO E RECOLHIMENTO.
5 – HONRARÁS PAI E MÃE.
6 – NÃO MATARÁS.
7 – NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO.
8 – NÃO FURTARÁS.
9 – NÃO DARÁS FALSO TESTEMUNHO.

10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.
MARCAS DO VERBO EXEMPLAR – É de antes de haver Mundo, anunciado antes 

de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce em virtude de fenômeno medi-
único e não de homem, vem com os Dons do Espírito Santo ou Mediunidades SEM 
MEDIDA, produz grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa 
a RESSURREIÇÃO TOTAL, entrega o Derrame de Dons para toda a carne e manda 
entregar o Livro dos Fatos Porvindouros, o Apocalipse. E por parte dos ignoran-
tismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o 
Profeta Simeão.

O VERBO AFIRMA A SOBERANIA DA LEI
“Vai e vive a Lei.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Pecar contra um mínimo Mandamento, é como pecar contra toda a Lei.”
“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e a praticam.”
“Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis.”
“Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade.”
“Não sairás dali, até pagar o último ceitil.”

COMO JESUS TRATOU OS PADRES?
“Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do 

Templo da Verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo.”
“Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os 

afeminados estão na vossa frente a caminho do Céu.”
“Ai de vós, que perseguistes e matastes os Profetas, pois mais um matareis e por 

todos estes crimes respondereis.”
ESPÍRITO SANTO É MEDIUNIDADE!

“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne profetizas-
se” – Números, 11, 29.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a Minha Bênção sobre a 
tua descendência” – Isaías, 44, 3.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas 
profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões” – Joel, 2, 28.

“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor 
a si quiser chamar” – Atos, cap. 2.

“Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciên-
cia, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a 
profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro 
as interpretações” – I Ep. Coríntios, cap. 12.

“Caríssimos, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, 
porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo” – I Ep. de 
João, cap. 4.

“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da 
ressurreição, serão como os anjos do céu” – Mateus, cap. 22, 30.

“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas, e 
Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua Vontade” – Hebreus, 2, 4.

“Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde, e vamos 
ao vidente, porque ao profeta de hoje, se chamava então vidente” – I Samuel, 9, 9.

“E estes sinais seguirão aos que crerem: Expulsarão os demônios; falarão novas 
línguas; manusearão serpentes; bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal; 
porão as mãos sobre os enfermos e os curarão” – Marcos, 16, 17.

“Aquele que pecar contra o Filho do homem será perdoado, mas aquele que blas-
femar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” – Jesus em Lucas, 12, 10.

(Acautelem-se os empreiteiros de manobrismos hipócritas, sejam clericais ou 
quaisquer outros, (também os fanáticos de catecismos, compilações e codificações, 
porque tais obras são depósitos de erros, de falhas, de omissões comprometedoras 
e de falsas interpretações de textos bíblicos, sem esquecer que escondem textos 
que nunca deveriam ser escondidos das gentes) em virtude do tempo chegado. 
Onde quer que haja contradição à Lei, ao Verbo Modelo, e aos Dons Intermediá-
rios ou mediúnicos, ali haverá pranto e ranger dos dentes. A profecia diz bem alto: 
“Onde estiverem as carniças, ali estarão os abutres”).

Pode acaso o homem, ignaro, rasteiro, sofredor, sujeito a doenças e morte física, 
e tendo de prestar contas à Justiça Divina ao desencarnar, arvorar-se em Juiz de 
Deus?!...

Lembre-se bem, cada um, que é vivendo a Lei, imitando o Verbo Exemplar, e culti-
vando nobremente os Dons Consoladores, que irão ingressando nos dias apontados 
no Livro de Isaías, capítulo 11.

Já aconteceu aquilo que o capítulo 11, do Livro de Isaías assinala? Não? Então é 
chegada a hora apocalíptica de pensar com inteireza de CONSCIÊNCIA, abandonan-
do os mistifórios religiosistas e sectários, a fim de poder viver COMO DEUS QUER.

O país mais avançado do continente atlante estava localizado onde agora é o 
Brasil; daqui é que surgirá a civilização da segunda metade evolutiva, do Planeta e 
da Humanidade; importa e totalmente, que ninguém ignore a significação da Lei, 
do Cristo Modelo e da importância dos Dons Espirituais, depois dos abalos renova-
dores.

EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 6)
PRINCÍPIO OU DEUS – Essência Divina Onipresente, Onisciente e Onipotente, que 

tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a Reintegração Total. O Espírito e 
a Matéria, os Mundos e as Humanidades, e as Leis Relativas, retornarão à Unidade 
Essencial, ou Espírito e Verdade. Se deixasse de Emanar, Manifestar ou Criar, nada 
haveria sem ser Ele, Princípio Onipresente. Como o Princípio é Integral, não cres-
cendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser Manifestador e Manifestação, 
tudo Manifestando e tudo Reintegrando. Eis o Divino Monismo.

ESPÍRITO FILHO – As centelhas emanadas, não criadas, contêm TODAS AS VIRTU-
DES DIVINAS EM POTENCIAL, devendo desabrochá-las no seio dos Mundos, das 
encarnações e desencarnações, até retornarem ao Seio Divino, como Unas ou Espí-
rito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus 
em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o 
Personagem Inconfundível de VERBO EXEMPLAR, de tudo que deriva do UM ESSEN-
CIAL e a Ele retorna como UNO TOTAL. O Túmulo Vazio é mais do que a Manjedoura. 
(Entendam bem).
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