
E POR QUE, ELIAS OU KARDEC DEVIA VOLTAR A REENCARNAR?

Tudo o que Deus entregou por Moisés, os Profetas e Jesus, seria e foi
atraiçoado, adulterado, por imundos clericalismos, parasitas e vendedores
de todas as marcas de artimanhas comerciáveis e também, saibam, para
enfrentar a sanguinária e mortífera Inquisição, a romana.

Como tudo foi previsto por Jesus e o Apocalipse, Elias viria para tudo
restaurar, e também para tudo completar, pois Jesus deixou dito: – “Tenho
muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora”.

E Elias, na Codificação, não só nada completou, mas também entregou
conceitos falhos e errados, por nada saber do Divino Documentário Bíblico-
profético, o Inconfundível, como sabereis, lendo as seguintes Verdades
Divinas:

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.

2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconteceu depois
dos ENSINOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os rabinos ou padres,
ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de cul-
to verdadeiro, etc.

3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de Pro-
fetas 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:

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.
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Jesus, Divino Portador da Graça e da Verdade, estende Tuas mãos dadivosas
em socorro daqueles que Te reconhecem o Despenseiro Fiel e Prudente;
faze-o, Divino Modelo, através de Tuas legiões consoladoras, de Teus Santos
Espíritos, a fim de que a Fé se eleve, a Esperança aumente, a Bondade se
expanda e o Amor triunfe sobre todas as coisas.

Bezerra de Menezes, Apóstolo do Bem e da Paz, amigo dos humildes e
dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles
que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos
obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade
sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da Paz e do
Conhecimento, da Harmonia e do Perdão, semeando pelo mundo os Divinos
Exemplos de Jesus Cristo.

*            *           *

Com o Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS,
Deus vos entrega o DIVINISMO, e, com ele no mundo, cumpre o prometido
em Joel, 2, 28, enchendo os Cultos Divinistas de FARTURAS DE
VIDENTES, porque a Humanidade Vidente é que irá realizar o prometido
por Deus em Isaías, capítulo 11, a Divina Civilização − porque em Deus
nada VOLTA ATRÁS!

O findar do II Milênio trará todas as marcas de tragédias da Natureza e
todas as marcas de sofrimentos humanos, porque atraiçoar o Divino
Documentário Bíblico-profético jamais poderia ficar impune. Os que fi-
carem com o Divino Documentário Bíblico, o de Deus, serão merecedores
dos Ciclos Evolutivos prometidos por Deus no capítulo 21, do Apocalipse.

De Deus, o Princípio Único, é a Impoluta Justiça, são os Divinos Dons
Mediúnicos, são os Inderrogáveis Mandamentos, são as Legiões Angélicas
ou Socorristas, como Dele são as Infindas Galáxias e Humanidades, que
povoam o Infinito e a Eternidade. Os fanatismos por bem relativos enviados
de Deus, dividem os filhos de Deus em facções que, desde milênios, se
dedicam a ódios e assassinatos.

Acima de ridículos palpites humanos, paira aquilo que Elias ou Kardec
devia entregar, como dizem os capítulos 10, 12, 14 e 19, do Apocalipse. A
Vara de Ferro quer dizer a Justiça Divina impondo o que está escrito no
capítulo 22, do Apocalipse, os “FORA DAQUI”.

A VERDADE
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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.”
*            *           *

Adentrem agora ao CONHECIMENTO DO SANTO MEDIUNISMO, mas
através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarna-
dos ou desencarnados. E o façam pensando na LEI DE DEUS, porque o FATOR
FUNDAMENTAL, para o uso correto, é - LIMPEZA DE CONSCIÊNCIA:

“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne
profetizasse” − 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
ciência, 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.
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“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
blasfemar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” − Jesus em Lucas, 12, 10.

*            *           *

Se Elias, ou Kardec, tivesse conhecimento desse Divino Documentário,
sobre Deus, Sua Justiça, Seus Dons Mediúnicos, Seus Inderrogáveis
Mandamentos, e reconheçam, sobre o Trabalho dos Anjos, dos Espíritos
Mensageiros de Deus, os Gabriéis da Bíblia inteira, E COLOCADO ESSE
DIVINO DOCUMENTÁRIO NA ENTRADA DA CODIFICAÇÃO, teria
escrito muito menos e restaurado tudo com muitíssimos proveitos mais.

Mas, reconheçam, que o Evangelho de Deus, acima de falhas e omissões,
só viria por Elias, antes de findar o II Milênio e antes do Dilúvio de Fogo e
da Expulsão dos Cabritos, a virem como Jesus e o Apocalipse descrevem
em Mateus, capítulos 24 e 25, e o Apocalipse, nos capítulos 17, 18, 19 e
20, reduzindo os viventes a um terço, para que o terço sobrante, venha a
viver o prometido por Deus em Isaías, capítulo 11, a Divina Civilização,
aquela mesma citada no capítulo 21 do Apocalipse, UM NOVO CÉU E
UMA NOVA TERRA.

E o Evangelho de Deus, sem falhas, sem omissões, está muito bem no
mundo, em centenas de Edições, com o nome de EVANGELHO ETERNO
E ORAÇÕES PRODIGIOSAS. E a Impoluta Justiça Divina, reconheçam,
virá a cortar Reto e Profundo, contra os que se pretendem Juízes do
Desígnio Divino.

Como o EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS ensina
para a ETERNIDADE, e profundos abalos, da Natureza e muitos outros, já
estão em marcha, lembramos que Deus mandou Elias escrever a ORAÇÃO
A BEZERRA DE MENEZES, a que contém rogativas gerais ou para todas as
necessidades, sobre saúde e outras muitas Graças Divinas:

ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES
Nós Te rogamos, Pai de Infinita Bondade e Justiça, as graças de Jesus

Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros.
Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que
se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e
expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a Verdade e
assistindo a todos quantos apelam ao Teu Infinito Amor.
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