
2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconteceu depois dos ENSI-
NOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profis-
sionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc.

3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de Profetas ou 
Médiuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometeu a vinda do Verbo Exemplar 
ou Messias, e um novo Pentecostes ou Derrame de Dons para TODA A CARNE, 
aquilo que o Livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os 
textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los 
e vivê-los:

Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais, nas encarnações expiatórias, 
têm sofrido e sofrem, legiões de infelizes, de tolos, que não souberam se compene-
trar de suas inferioridades. Quem é sujeito a necessidades, doenças, dores, morte 
física, e, por fim tendo de prestar contas à Justiça Divina, que se abstenha de petu-
lâncias e arrogantes juizados.

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.

1 – A Lei é de Deus e não de Cristos quaisquer, de Planetas, sistemas planetários, 
grupos de sistemas, grupos de grupos de sistemas, galáxias ou metagaláxias;

2 – Discutir os Verbos Divinos é obra de loucos. Ninguém é ALFA E ÔMEGA porque 
homens assim queiram. Como a Lei manda e não pede, os Verbos servem de mode-
lagem inconfundível. (Estudem bem o EVANGELHO ETERNO);

3 – Estudem Lucas, 12, 10. Por que, o Verbo Se colocou abaixo dos Dons do Espíri-
to Santo? Porque Ele teria que deixar o Mundo, mas os Dons ficariam, para comba-
ter a cegueira do Mundo, o ignorantismo dos religiosismos.

(Obs.: Ninguém, encarnado ou desencarnado, é mais Autoridade Doutrinária do 
que a Lei de Deus, o Verbo Exemplar e os Dons Espirituais em si mesmos. Infeliz-
mente, espiritecos comprometidos com a Justiça Divina, estão sendo colocados 
acima da Verdadeira Autoridade)

(Os demais informes, sobre verdades iniciáticas fundamentais, e as mais Sublimes 
Orações, estão no Livro: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS)
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“CONHECE-TE A TI MESMO” – E DESABROCHA O DEUS INTERNO
Em virtude da Ciência da Unidade, ou Divino Monismo, ou Sabedoria Eterna, já 

ensinava a Sabedoria Órfica: “Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Universo e 
os Deuses”.

Também Hermes, Crisna e Pitágoras, ensinaram o Divino Monismo, ou Ciência da 
Unidade Essencial, ou o Deus Único e Onipresente, que Se Manifesta como Criação, 
e que, por fim, tudo reintegra de Modo Absoluto. O Um Essencial Se Revela Múlti-
plo, e o Múltiplo Retorna ao Um Essencial – porque no Infinito e Eterno nada cresce  
nem diminui, tudo é Essencialmente Um.

Os clericalismos, religiosismos, sectarismos, mórbidos facciosismos, e o bruta-
lismo econômico, ou Cavalo Amarelo do Apocalipse, encheram a Humanidade de 
parlapatanismos orais e escritos, invadiram as estantes com palavrórios rasteiros e 
comerciáveis, isto é, fizeram a Humanidade perder em VERDADES FUNDAMENTAIS, 
para chafurdar em famigeradas meias-verdades, criminosas verdadezinhas periféri-
cas, ou mediocrismos terrivelmente comprometedores.

Todavia, como assinalam o Sermão Profético e o Apocalipse, não findará o segundo 
milênio, da Era dita Cristã, sem que os mais profundos e dolorosos abalos venham 
a FAZER CONHECER E VIVER A SABEDORIA INFINITA E ETERNA. Como o Apocalipse 
tem os capítulos fora de ordem numérica, ler nesta ordem – capítulos 10, 11, 12, 19, 
14, 21 e 22. Porque tudo está previsto, só bastando que entendam.

A CIÊNCIA DA UNIDADE OU DIVINO MONISMO:
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).

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).



É DIFÍCIL DE ENTENDER?
(...e vieram os entregadores de Recados Divinos... e de um ou de outro modo, 

todos se foram... Mas a Doutrina da Verdade sempre ficou, e, mesmo tripudiada 
por homens errados ou blasfemadores, sempre ressurgiu de seus mesmos Sagrados 
Fundamentos, tendo os Dons Mediúnicos como agentes vivificantes...)

(Quanto aos clérigos, ou religiosos profissionais, também politiqueiros, querem a 
ignorância, o dinheiro, e a obediência – dos ignorantes que fabricam)
CONHECER A VERDADE NÃO BASTA – IMPORTA DESABROCHAR A VERDADE LATENTE!

Desabrochar o Deus Interno, ou Latentes Virtudes Divinas é trabalho de caráter 
individual. Para o filho de Deus saber como agir, e não cair em erros, dificultando 
o desabrochamento íntimo, Deus, o Princípio, enviou ENSINOS e GRAÇAS, através 
de Emissários Superiores. Desgraçadamente, depois de tais Emissários entregarem 
tais ENSINOS e GRAÇAS, vieram os fabricantes de clerezias, comércios idólatras, 
politicalhas sórdidas, manobrismos imundos, tudo desviando, tudo corrompendo, 
criando Carma Negativo para indivíduos e coletividades, obrigando a Justiça Divina 
a impor dolorosos expurgos.

ROMANOS, 1, 22 a 32
Do Princípio parte a determinação suprema para que o Espírito-filho retorne ao 

mesmo Princípio, como Uno Total; portanto, a Engenharia Cósmica planifica as 
determinações gerais, onde as definições de sexo e genética marcam o programa 
evolutivo dos espíritos, com absoluto rigor. Embalde procurarão, os invertidos de 
qualquer ordem e nível, procurar pretextos para seus desvios, para seus desequi-
líbrios psíquicos, com reflexos no comportamento exterior ou físico. Muito mais 
convém lutar contra a fera do desvio durante a romagem carnal, do que ter de, 
no mundo espiritual sofrer terríveis restrições, e duríssimas provas e expiações no 
porvir.

A SUPREMA SABEDORIA DE COMPORTAMENTO:
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.

Catecismos, compilações e codificações erraram muito, por ignorar as Profecias; 
Promessas do V. Testamento; Significação do Verbo Modelo ou Alfa e Ômega; Signi-
ficação do Túmulo Vazio; Ignorar o Glorioso Pentecostes e os textos sobre os Dons 
do Espírito Santo, que enchem a Bíblia de fartos ensinamentos; e o pior de tudo, não 
entrar nos Atos, nas Epístolas e, muito pior ainda, ignorar o Inconfundível Apocalip-
se, com suas previsões, suas inalienáveis determinações.

QUEM DESEJA RESPEITAR A VERDADE?
1 – Moisés entregou a Lei de Deus e o Primeiro Pentecostes, ou Batismo de Dons 

da História, como devem ler no Livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus 
deveriam se guiar pela Lei Suprema e a Consoladora Revelação, para evitar desvios 
comprometedores, comércios de engodos ou simulações, ou fingimentos, etc.
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