
para que se torne fácil, a quem deseje de fato conhecer, o que é realmente Cristia-
nismo, e aquilo que nunca o foi, porque nunca esteve realmente com a Lei Moral, o 
Cristo Modelo e a Revelação por Ele generalizada. Afirmamos que, em virtude dos 
tempos chegados, com os grandes recursos científicos oferecendo vida muito mais 
regalada, e a facilidade de contatos transmitindo os mais preciosos informes, tudo 
será exigido em maior escala pela Justiça Divina. É a lei de Causa e Efeito, ou de 
Carma, ou Responsabilidade, que se vai acentuando, segundo o progresso atingido.

P – Seria possível considerar, o quanto as dúvidas sobre Deus, o Princípio ou Pai 
Divino, e as Suas Leis Regentes Fundamentais, têm prejudicado o progresso da 
Humanidade?

R – Não foi a Humanidade, nem homem algum, que fez o Cosmo, com o Espaço e 
o Tempo, onde todos os acontecimentos dão-se... A Terra aí está, tudo oferecendo, 
e o Sol que oferece luz, calor e energias... Se o homem teima em valorizar demais 
o seu relativismo, em detrimento do Princípio ou Pai Divino, com Suas Leis Eter-
nas, Perfeitas e Imutáveis, por isso terá de pagar... Lembramos, mais uma vez, que 
o homem carne é mero candidato a moribundo e a defunto, enquanto o homem 
espírito será responsável por suas obras, perante a Justiça Divina. Mude o homem 
para melhor, até vir a ser perfeito ou plenamente unificado ao Princípio, porque 
Deus e Suas Leis não mudarão. E se realmente quiser aprender sobre o espírito, 
sua origem, movimentação, desabrochamento e retorno ao Princípio, em equidade 
vibracional total, EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS informar-vos-á, 
como jamais noutra Mensagem Iniciática informou antes.

P – Por que, o espírito profético da Bíblia é negado por muitos daqueles mesmos 
que falam em Deus, no Cristo, no Evangelho, etc.?

R – Não é à ignorância que devem ser feitas perguntas sobre a Sabedoria. Pelo 
fato de alguém se arvorar em dono da Verdade e da Doutrina, não é que realmen-
te seja autoridade no assunto bíblico-profético. A linhagem profética da Bíblia é a 
constante do Plano Diretor Planetário, e quando a hora certa chegar, para informes 
e fatos acontecerem, elementos capazes virão, apenas para informar sobre as reali-
dades iniciáticas, não para fabricarem, eles mesmos, tabelinhas a serem impostas 
a quem quer que seja. Apresentarão as verdades, nada mais, porque sabem que 
a Justiça Divina, em tempo certo, fará reconhecer o que é justo, o que realmente 
veio de Deus. É através de Leis, Elementos e Fatos, que Deus ensina e faz obedecer. 
E quem realmente deseja saber certo, procure Deus através de Leis, Elementos e 
Fatos, porque chegou a hora histórica, em que os engodos religiosistas hão de ceder 
lugar à Verdade que Diviniza.

P – Por que, há tantas contradições, nas páginas mediúnicas, sobre toda sorte de 
assuntos, e, principalmente sobre Jesus, Seu nascimento, corpo, obras, etc.?

R – Existem os mensageiros de Deus, ou do Plano Diretor, e existem os mensageiros 
de si mesmos, de seus palpites, de suas manias, dos conceitos e dos fanatismos que 
amealharam. Manda a Bíblia, acreditar em todos os espíritos? Manda a Bíblia negar 
a Lei de Deus, negar o Cristo Divino Molde? Manda a Bíblia, praticar o mediunismo, 
os dons espirituais ou carismas, sem nenhum sentido de respeito à Lei de Deus e ao 
Cristo Divino Molde? Eis que tornamos a dizer, que EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES 
PRODIGIOSAS é o informe certo, prometido por Deus em Apocalipse, 14, 6.
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ADVERTÊNCIA AOS FALSOS PROFETAS
Pergunta – Como se reconhece o falso profeta?
Resposta – Por ensinar e praticar, atos contra a Lei de Deus, o Cristo Divino Molde 

e o Consolador que Ele generalizou, a partir do Pentecostes.
P – Por quê?
R – Porque a Mensagem bíblico-profética contém UM ESPÍRITO DOUTRINÁRIO, e 

este se constitui daquilo que a Lei Moral, o Cristo Exemplo de Comportamento e a 
Revelação generalizada representam.

P – Quer apresentar o documentário bíblico-profético, para que aprendam certo 
os seus leitores?

R – Fácil é apresentar a VERDADE, porém, muito difícil é encontrar quem pretenda 
respeitá-la, em virtude dos erros acumulados, oficializados, defendidos por toda 
sorte de malícias, por aquelas organizações, religiosas ou sectárias, editoriais e 
outras, cujos interesses subalternos estão em jogo. Todavia, estudem isto aqueles 
que desejarem ser honestos, e, o quanto seja possível, passem adiante, por quantos 
meios lhes estejam ao alcance:

PRIMEIRO TEMPO – Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja 
que a Revelação tenha caráter generalizado:

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

SEGUNDO TEMPO – Deus promete a generalização da Revelação para dias futuros:
“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.
“Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasador” – Salmos, 104. 

(Cuidado com certas Bíblias adulteradas).
TERCEIRO TEMPO – João Batista e Jesus, durante a encarnação preparam o ambien-

te humano, para que possa haver o CUMPRIMENTO DA PROMESSA DO PAI. Obser-
vem bem, que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo 
conforme as promessas do Velho Testamento:

“Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é que em Espírito Santo 
batizará” – João, 1, 33.

“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu nome, Ele vos 
ensinará todas as coisas, e vos lembrará tudo quanto vos tenho dito” – João, 14, 26.

“Porém, quando vier aquele Espírito da Verdade, Ele vos guiará em toda a Verda-
de” – João, 16, 13.

“Daqui em diante vereis o céu aberto, e os Anjos de Deus subindo e descendo 
sobre o Filho do homem” – João, 1, 51.

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

“Eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias” – Lucas, 
cap. 9.

QUARTO TEMPO – Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perse-
guido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azorrague 
de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os Grandes Mestres e Inicia-
dores, que voltou como espírito, para epilogar a tarefa messiânica. Observem o 
que aconteceu, para a Generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, 
espíritos ou almas, a realidade viva da Doutrina do Caminho, ficar no mundo:

“Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo que virá sobre vós, e ser-me-eis teste-
munhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da Terra” – Atos, cap. 1.

“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme 
o Espírito Santo lhes concedia que falassem” – Atos, cap. 2.



“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.

“Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas” – Apocalipse, cap. 2.
“Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia” – Apocalipse, cap. 19.
“Duros de cerviz, e vazios de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, sois 

como vossos pais” – Atos, cap. 7.
“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo” – Atos, cap. 13.
“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10.
“E disse-me o Espírito que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo” 

– Atos, cap. 27.
“E disse o Senhor em visão a Paulo” – Atos, cap. 18.
“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo 

nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.
“Porque, sendo exaltado por Deus, e, tendo recebido de Deus a promessa do Espí-

rito Santo, derramou a este sobre vós, como agora o estais vendo e ouvindo” – 
Atos, 2, 33.

“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.

P – Não é a Lei Moral, o maior documento mediúnico da Humanidade?
R – Sem Moral a vida é fábrica de trevas e dores. Basta que leiam e entendam isto, 

para que falem muito menos e pratiquem muito melhor: “Vós que recebestes a Lei 
por meio dos anjos, e entretanto não a guardais” – Atos, cap. 7.

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.
P – Por que o Evangelho Segundo o Espiritismo não apresenta a documentação 

bíblica que prova qual foi a Tarefa Messiânica de Jesus?
R – Kardec deixou tudo por terminar, como a própria Codificação adverte.
P – Por que a Codificação não entrou no Livro dos Atos, nas Epístolas e no Apoca-

lipse, onde tudo se encontra sobre o Trabalho Messiânico de Jesus?
R – Porque Kardec deveria voltar, em um novo corpo e em outras condições, para 

então terminar o Serviço de Restauração do Cristianismo. A documentação que 
apresentamos no Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, o Evange-
lho Eterno que vos foi prometido no capítulo 14, versículo 6, do Apocalipse, ensina 
certo e para sempre.

P – De todas as profecias bíblicas, qual seria a mais premente, de ser sabida e 
observada no presente momento histórico?

R – No momento é aquilo que está anunciado no capítulo 12, do Apocalipse, o 
começo do tempo apocalíptico, que fará a Humanidade entrar no Novo Céu e na 

Nova Terra, nova madrugada, novo dia ou nova aurora, a segunda metade evolutiva 
do Planeta e da Humanidade. Estais na metade de tudo, no tempo de transição, 
entre a metade que já foi e a metade que virá, em termos de processo evolutivo. 
Por isso mesmo, profundos abalos sacudirão a Humanidade, fazendo lembrar que 
uma Justiça Divina a tudo preside.

P – As 11 Grandes Bíblias da Humanidade valem como faróis que apontam no 
rumo das Verdades Divinas, da origem, movimentação e finalidade do espíri-
to. Entretanto, em virtude de muitíssimas falhas humanas, que comportam, e os 
fanatismos que fermentam e sustentam, ao lado dos interesses profissionais que 
acobertam, são elas mesmas que muito prejudicam a marcha da Humanidade no 
rumo do Divino Monismo, do conhecimento da Verdade Única, que paira acima de 
toda e qualquer manifestação humana sectária ou divisionista. Que representam 
elas, as Grandes Bíblias da Humanidade, em face do Novo Céu e da Nova Terra, ou 
da grande renovação do mundo, ou da Humanidade?

R – Leis Divinas, através de fatos abaladores, ou renovadores, farão com que as 
raças e os povos deixem as verdadezinhas periféricas, rumando para a Verdade 
Essencial. Dela o espírito emanou, pois não foi criado fora ou tirado do nada, e 
a Ela terá de voltar, custe o que custar. Os fatos provar-vos-ão, que as profecias 
bíblicas foram feitas em tempo certo, para se cumprirem em tempo certo, fazendo 
compreender que em Deus não há acaso. E quando dizemos Deus, dizemos o Divino 
Espírito Emanador, Sustentador e Destinador, Onipresente, Onisciente e Onipoten-
te, de onde tudo parte, onde tudo movimenta e onde tudo atinge a finalidade, 
e nunca alguém exterior, antropomórfico, individual e agindo por meio de mila-
gres, mistérios, enigmas, ou coisas que por isso valham. EVANGELHO ETERNO E 
ORAÇÕES PRODIGIOSAS é a informação precisa, que chega na hora apocalíptica 
certa, quando nos vossos horizontes despontam os raios brilhantes, anunciadores 
dos futuros ciclos, aqueles que vos conduzirão à Reta Final Evolutiva.

P – Comprovando o Vós Sois Deuses de que trata a Bíblia?
R – Sim, comprovando a sentença de Jesus, o Modelo de Comportamento, quando 

informou que o Pai é Espírito e Verdade, assim querendo que Seus filhos venham a 
ser. Se bem quiserdes entender, tudo está dito na Bíblia, de tudo ela avisa, porque o 
seu Espírito Profético veio de Deus, não é de fabricação humana.

P – E tudo isto tendo por fundamento iniciático a Lei Moral, o Cristo Exemplo de 
Comportamento e a Revelação por Ele generalizada?

R – Não estamos enviando advertências às raças, aos povos, às religiões, às seitas, 
mas sim a cada indivíduo, a cada espírito, para que se compenetre de tudo aquilo 
que a Lei Moral, o Cristo Modelo e a Revelação representam, como Instituições 
Divinas acima de palpites humanos. Sobre as Três Instituições Divinas, EVANGELHO 
ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS diz aquilo que jamais foi dito antes, em tempos 
quaisquer, e por Determinação do Princípio, Deus ou Pai Divino, e não por vontade 
de homens encarnados ou desencarnados, ainda compromissados perante a Justiça 
Divina, ou incapazes de tratar da Vontade do Princípio, Deus ou Pai Divino. Apon-
tamos no sentido da Lei Total, do Divino Monismo, ou da Unidade Divina, na hora 
em que a História do Planeta e da Humanidade emerge para o Novo Céu e a Nova 
Terra, onde a Verdadeira Sabedoria e a Ternura hão de Prevalecer.

P – Qual o mínimo a pedir a cada espírito ou indivíduo?
R – Aquilo que o capítulo vinte e dois do Apocalipse adverte:
Comportamento conforme a Vontade de Deus, e não conforme as maquinações 

religiosistas ou sectárias, como tem sido até o fim da primeira metade evolutiva da 
Humanidade, ou até estas alturas da História, em que a mercancia de formalismos, 
ritualismos e outros tantos engodos, tem prevalecido sobre as práticas virtuosas, 
a conduta conforme a Lei de Deus e o Exemplo de Conduta de Jesus. Como término 
da Restauração do Cristianismo, EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS 
apresenta a documentação bíblico-profética completa, conforme Ordem Divina, 
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