
Os fatos apocalípticos darão testemunho da VERDADE, porque chegou a hora de 
entrarem para a SEGUNDA METADE EVOLUTIVA, do Planeta e da Humanidade, e 
isso significa a obrigação de dedicar todo respeito ao – PROGRAMA DIVINO.

O SUPREMO DOCUMENTO
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.
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.
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COMO CURAR O ESPÍRITO E O CORPO?
Para quem tiver entendimento de entender, a Oração dos Apóstolos é suficiente, 

para qualquer pedido a ser feito, a Deus, ao Verbo Modelo e às Legiões Mensagei-
ras. O importante é fazer por merecer.

A ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Onipresente, Onisciente e Onipotente. Sendo filho 

Teu, depositário de Tuas Virtudes Divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno 
total, devo conhecer e viver Teus Ensinos e Tuas Graças. Dá-me forças, Pai Divino, a 
fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, 
petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do Mundo me estiverem 
bafejando.

Jesus, que viveste a Função de Cristo Modelar e Modelador, Exemplo de Compor-
tamento e Derramador do Espírito de Dons e Sinais sobre toda a carne, de Ti aguar-
do a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, 
venha a VERDADE a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quais-
quer. Ajuda-me, Divino Modelo, para que Teu Exemplo seja o Evangelho de minha 
vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no Caminho da Verdade.

Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim como estivestes subindo e descen-
do sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e 
prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso 
auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois 
reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante Sua Divina Justiça. Em qual-
quer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e inspi-
ração, a fim de que eu trilhe o Caminho da Verdade, do Amor e da Virtude, que é a 
Essência do Evangelho, o caminho da Autodivinização, a gloriosa União Divina.

CHAVE INICIÁTICA FUNDAMENTAL
DEUS – Quem não entende de Deus em tudo se complica, porque sem Causa 

Originária nada existe. Quem entende do Princípio Onipresente tudo tende a resol-
ver com precisão e felicidade, porque é no Princípio ou Deus que o PROGRAMA 
DIVINO tem a Origem, o Movimento e a Sagrada Finalidade a ser atingida. Deus é 
UM ESSENCIAL QUE SE REVELA COMO CRIAÇÃO, e Ele mesmo por fim a tudo reab-
sorve, porque é sempre o mesmo UM ESSENCIAL que se manifesta, e se em algum 
tempo deixasse de fazê-lo, toda a chamada Criação deixaria de existir. Hermes, 
Crisna, Pitágoras e outros já ensinaram o DIVINO MONISMO, e o Verbo Modelar e 
Modelador, vivido por Jesus, foi o exemplificador total, tanto que Seu título apoca-
líptico é – ALFA e ÔMEGA, tudo que deriva do Princípio e a Ele retorna, como ESPÍ-
RITO E VERDADE.

LEIS DIVINAS OU FUNDAMENTAIS – Eternas, Perfeitas e Imutáveis, tudo resu-
mido na chamada JUSTIÇA DIVINA, onde não há lugar para falsas misericórdias, 
favores ou desaforos, tudo isso que é de fabricação das religiões e das doutrinas 
de homens, encarnados ou desencarnados. O que não for por Justiça Divina, de 
outro modo jamais será. Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais e nas 
encarnações expiatórias, muitos vivem clamando pela Misericórdia Divina, mas ela 
jamais se apresenta, porque a presença da JUSTIÇA DIVINA é absoluta. É bem bíbli-
co aquele ensino: “APARTAI-VOS DE MIM, VÓS QUE OBRASTES A INIQUIDADE”. É 
também da Bíblia aquele: “PAGARÁS ATÉ O ÚLTIMO CEITIL”.



ESPÍRITO FILHO – Toda centelha espiritual, ou filho de Deus, Dele deriva com todas 
as Virtudes Divinas em estado latente, e deve desabrochá-las através do processo 
biológico ou evolutivo, nos Mundos e nas vidas ou encarnações, enfrentando condi-
ções e situações, até vir a ser Espírito e Verdade, ou Uno Total, ou Deus em Deus. Em 
Deus nada cresce nem diminui, Dele tudo deriva e a Ele retorna, e essa é a DIVINA 
REALIDADE, O DIVINO MONISMO, A CIÊNCIA INTEGRAL OU DA UNIDADE. Ninguém 
e nada será eternamente filho de Deus; tudo voltará ao CADINHO DIVINO, COMO 
DIVINO. Tudo depende de esforço íntimo, para tal desabrochamento, pois de fora 
nunca virão, nem favores, nem desaforos, e muito menos as falsas misericórdias, 
inventadas pelos tribofeiros fabricantes de religiões e clerezias, cujas artimanhas 
visam sempre ao dinheiro e à obediência dos tolos ou simplórios.

PROGRAMA DIVINO – O Programa Divino é absoluto, para o Espírito e a Maté-
ria, os Mundos e as Humanidades, e só aos loucos ou hipócritas se pode admitir 
que questionem o fato. Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais e nas 
encarnações expiatórias, os transgressores da Lei curtem seus erros, até o último 
ceitil, porque na JUSTIÇA DIVINA não há lugar para os apologistas da INIQUIDA-
DE. A verdadeira sabedoria espiritual consiste em viver paralelo à JUSTIÇA DIVINA, 
jamais aos engodos ou conceitos mentirosos inventados por homens, encarnados 
ou desencarnados. Absoluta é a JUSTIÇA DIVINA, que jamais endossará falsas ciên-
cias e falsas humildades.

PERISPÍRITO OU CARRO DA ALMA – Primeiro forma-se, nos primórdios evolutivos 
da centelha, a coroa de Luz Divina; depois seis coroas energéticas, onde se formam 
também os chacras ou plexos. Sem os chacras ou plexos não haveria como funcio-
narem os sentidos físicos e as faculdades mediúnicas, os Dons do Espírito Santo. O 
perispírito tem começo e fim, pois se vai divinizando ou sublimando, com a divini-
zação do seu dono, e quando este se tenha tornado UNO, ESPÍRITO E VERDADE, o 
carro da alma não terá mais o que fazer.

A ENCARNAÇÃO DOS CRISTOS – Os Comandantes ou Diretores de Mundos, Siste-
mas de Mundos, Grupos de Sistemas, Galáxias e Metagaláxias, são aquelas centelhas 
de DEUS, ou espíritos, que atingiram elevados níveis de divinização. Tendo o carro 
da alma já bastante divinizado, para poderem encarnar, necessitam de tremendas 
reduções ou adensamento do carro da alma.

LEI DE DEUS – Toda Humanidade em processo evolutivo recebe, em tempo certo, 
um Código Básico de Moral, ou de COMPORTAMENTO, para não haver crimes entre 
irmãos ou companheiros de jornada desabrochadora das Latentes Virtudes Divinas. 
Discutir a Lei de Deus conduz aos tenebrosos planos de treva e às encarnações 
expiatórias. A lei das reencarnações entra como válvula redentora e evolutiva dos 
espíritos, e é sempre caso de JUSTIÇA DIVINA, que é plena em justos recursos, sem 
contradições ou falsas misericórdias.

VERBO MODELO – Representa tudo que deriva de Deus, o Princípio, e a Ele retorna 
como UNO. Seu título apocalíptico é, portanto, ALFA E ÔMEGA, começo e finalida-
de. O mesmo Verbo Construtor Planetário é o que vive a função de Verbo Exemplar.

MARCAS DO VERBO EXEMPLAR – É de antes de haver Mundo, anunciado antes 
de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce em virtude de fenômeno 
mediúnico e não de homem, vem com os Dons do Espírito Santo ou Mediunida-
des 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 

ignorantismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afir-
mou o Profeta Simeão.

O GLORIOSO PENTECOSTES – O Livro dos Atos dos Apóstolos é o LIVRO DAS 
GRAÇAS, porque é o Livro da Ressurreição e do Pentecostes, ou do cumprimento 
das Promessas do Velho Testamento, e, das Promessas do Verbo Encarnado. Preten-
der conhecer a Doutrina do Caminho, ou Cristianismo, fora do Livro dos Atos, é o 
mesmo que construir o maior e mais belo edifício, para depois deixá-lo sem telhado.

TRABALHO APOSTOLAR E APOCALIPSE – Através do Povo Escolhido viriam a Lei 
Moral Básica, o Verbo Modelar e Modelador e o Glorioso Pentecostes, ou Derrame 
de Dons sobre toda a carne ou generalização da Revelação Consoladora. Cada Após-
tolo entendeu como pôde, escreveu como pôde e quis, porém em todos fulgura 
o testemunho da Doutrina do Caminho, transmitida pelo Verbo Modelo e fincada 
exuberantemente sobre a Graça da Revelação Generalizada. Nunca foi prometido 
Consolador algum para vinte séculos depois... Tudo ficou rigorosamente entregue à 
Humanidade, para que o trabalho apostolar entregasse a Doutrina até aos confins 
da Terra... E no Apocalipse foram previstas as pedras contraditórias que surgiriam, e 
também o trabalho RESTAURADOR, no seio das verdades bíblico-proféticas, jamais 
ensinando a fugir da Bíblia, ou colocando mandamentos de homens no lugar dos 
de Deus, ou escondendo os textos sobre os Dons do Espírito Santo, ou dando-lhes 
propositais falsas interpretações, para acobertar sórdidas politicalhas ou mafiosos 
intentos.

QUEM É REALMENTE CRISTÃO? – Os tolos ou bobos pensam que ser Cristão é 
ter uma das ditas religiões que se dizem cristãs, ou fazer salamaleques, ou praticar 
simulações, ou comprar, ou vender idolatrias, fazer ou ouvir discursos histéricos. 
Ser cristão é VIVER A LEI DE DEUS, ENTENDER E IMITAR O VERBO MODELO E CULTI-
VAR NOBREMENTE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS OU MEDIUNIDADES.

CORRUPÇÕES QUE VIRIAM – Fartas pedradas contraditórias surgiriam, nos dois 
primeiros mil anos, após o estabelecimento da Doutrina do Caminho. De Roma 
surgiram as maiores pedradas ou blasfêmias. Vide Apocalipse, sobre a Besta 666.

ANTES DE FINDAR O SEGUNDO MILÊNIO – Ninguém tem o direito de ignorar que, 
antes de findar o segundo milênio, terríveis acontecimentos obrigarão a pagar pelos 
erros cometidos contra a Doutrina do Caminho. As futuras gerações aprenderão 
que Deus só quer que Seus filhos vivam a Lei Moral Básica, entendam e procurem 
imitar o Verbo Exemplar e cultivem nobremente os Dons do Espírito Santo, Caris-
mas ou Mediunidades, para que nunca falte a Consoladora Revelação.

A VARA DE FERRO – O Governo Planetário daquele semelhante ao Filho do 
homem, e que guiará com mais rigor disciplinar em virtude dos tempos chegados, 
em que a VERDADE e a JUSTIÇA DIVINA deverão receber, dos filhos de Deus, respei-
to total, deixando de lado os mistifórios religiosistas e sectários em geral. Viver em 
função da JUSTIÇA DIVINA para ter comportamento decente, deixando de lado os 
hipocritismos em geral, tal é o que Deus quer. Apocalipse, cap. 14 em diante.

TODAS AS DEMAIS REALIDADES – Todas as demais realidades da Doutrina do 
Caminho estão subordinadas às VERDADES FUNDAMENTAIS ACIMA EXPOSTAS, e 
por causa de falharem os donos de religiões e seitas, as profundas dores e angústias 
atingirão também os que se julgam certos, causando terríveis confusões ou abalos 
morais. A Lei de Deus, o Verbo Inconfundível e os Dons do Espírito Santo não são de 
fabricação humana, e jamais ficarão subordinados a palpites esfarrapados de quem 
quer que seja, encarnados ou desencarnados, portadores de bandeirolas quaisquer. 
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