nenhum homem, nenhuma instituição humana, ninguém, poderá deter coisa alguma
do que terá de acontecer, para COBRAR OS TREMENDOS ERROS COMETIDOS
E TUDO ENCAMINHAR NO SENTIDO DA DOUTRINA DO CAMINHO.
1 – Moisés entregou a Lei Moral, deixou a Igreja Mediúnica dos Setenta e desejou
os Dons Mediúnicos para toda a carne. Mas foram tripudiando sobre tudo e
colocando mandamentos de homens no lugar dos Mandamentos de Deus.
2 – O Verbo Construtor Planetário veio representar o Espírito e a Matéria, que, derivando
do Princípio ou Deus, a Ele retornam como Espírito e Verdade. Portanto, não nasceu
de homem, teve os Dons Mediúnicos ou Dons do Espírito Santo SEM MEDIDA e
deixou o túmulo vazio. Conseguintemente, apresentou a Ressurreição, cumpriu a
Promessa Divina do Derrame de Dons para toda a carne e entregou o Apocalipse.
No entanto, tudo corromperam, tudo desviaram, sobre tudo blasfemaram, truncaram
a ordem dada em Atos, 1, 1 a 8. O falso cristianismo medrou pelo Mundo, enquanto
o verdadeiro CRISTIANISMO foi pisoteado, pelo tacão da blasfêmia, da corrupção.
3 – Centenas de textos bíblicos tratam dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou
Mediunidades, por onde as Legiões Angélicas ou Mensageiras se comunicam,
produzem sinais extras, curas maravilhosas, etc. O Livro dos Atos é o documento
Inconfundível, que revela o Verbo Ressurreto, cumprindo a Promessa Divina do
Derrame de Graças Mediúnicas para toda a carne. Entretanto, usando de todas as
hipocrisias, falsidades, traições e muitas outras sujidades, tudo é falsamente
apresentado, ou é escondido ou desviado, sobre os textos que tratam dos Dons do
Espírito Santo. Não há religião, seita ou bandeirola de fabricação humana, que os
coloque ao alcance do povo simples.
Atraiçoando a Lei de Deus, desvirtuando a significação do Verbo Exemplar e
lançando caudais de pedradas contraditórias contra Ele e Sua significação, e
blasfemando cinicamente contra os Dons do Espírito Santo, além de esconder os
textos bíblicos que deles tratam, tudo que fizeram os fabricantes de religiões e de
bandeirolas humanas, foi criar um tenebroso CARMA NEGATIVO.
ENTENDAM, DE UMA VEZ PARA SEMPRE
Ninguém confunda a Lei de Deus, o Verbo Modelar e Modelador e os Dons do
Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, com aquilo que é humano, relativo,
mutável. O que for contra será esmigalhado!
Ignorâncias, mentiras e hipocrisias funcionam em nome da VERDADE
DOUTRINÁRIA, tal como Paulo advertiu em Romanos, 1, 22 a 32.
Para saber do que IMPORTA RENOVAR, leiam o Apocalipse, de cap. 14 em diante,
ou entendam que basta viver a Lei, imitar o Verbo Modelo e cultivar decentemente
os Dons que veiculam a Revelação Consoladora. Cada consciência responderá por
tudo, porque a Lei, o Verbo e os Dons Espirituais, nada devem a religiões, clerezias
ou ismos quaisquer. Opções humanas não representam estar com a VERDADE.
Ajude a imprimir e distribuir os Boletins.
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E TODOS DOBRARÃO O ESPINHAÇO
Em função da própria ignorância, o homem se faz petulante e arrogante. Sendo de
tudo necessitado, dependente, sofredor, sujeito a doenças, dores, morte física e
responsável perante a JUSTIÇA DIVINA, para espiritualmente responder pelas
obras praticadas, ainda assim comete a asneira de se arvorar em juiz do Princípio
ou Deus, dono da Verdade e fiscal da consciência dos semelhantes, assim que se
coloque como religioso profissional, sectário, fanático de algum agrupamento metido
a dono da VERDADE, ou portador de algum mórbido ou estúpido misticismo.
Três Fatores Iniciáticos Fundamentais o Princípio entregou a Seus filhos, na Terra,
através dos Escalões Direcionais:
A – A Lei Moral, ou de Deus, que determina o comportamento entre irmãos e
para com o mesmo Princípio, que é Onipresente, Onisciente e Onipotente, pois
todas as ditas relativas liberdades funcionam no seio de Seu Supremo Determinismo;
B – Um Cristo Modelo, ou Verbo Exemplar, Inconfundível, pois não nasce de
homem, traz os Dons do Espírito Santo SEM MEDIDA, deixa o túmulo vazio, entrega
o Glorioso Pentecostes e também o Apocalipse, o Livro dos Eventos Porvindouros.
Como o Espírito e a Matéria derivam do Princípio, ou Deus, Nele movimentam e
desabrocham VIRTUDES LATENTES, para então voltarem a ser ESPÍRITO E
VERDADE OU DEUS EM DEUS, isso mesmo o Verbo Exemplar representa;
C – Para haver a Revelação Consoladora, a comunicação dos Anjos ou Espíritos
Mensageiros, produzindo sinais extras, fenômenos ditos milagrosos, línguas diversas,
curas maravilhosas, etc., por Deus são dados os Dons do Espírito Santo, Carismas
ou Mediunidades. E a Bíblia registra centenas de textos, que vão desde os desejos
de Moisés, as Promessas de Deus, as palavras de João Batista, os preparativos do
Verbo durante a encarnação, para depois da Ressurreição haver o Glorioso
Pentecostes, o Derrame de Dons Espirituais para TODA A CARNE.
No Velho Testamento tendes os desejos dos homens e as promessas de Deus.
Estava entregue a Lei Suprema, de Ordem Moral, mas faltavam o Verbo Exemplar
e o Derrame de Dons Espirituais para TODA A CARNE.
Nos Quatro Evangelhos, João Batista e o Verbo Encarnado tudo preparam para
que possa haver a Ressurreição, o Glorioso Pentecostes e a entrega do Apocalipse.
Quem se diz da Doutrina do Caminho, afirmando que os Quatro Evangelhos dizem
tudo, ou são completos, ou é louco, ou é hipócrita, cultivando mentiras para praticar
religiosismos profissionais e engabelar os tolos. Até os Quatro Evangelhos tudo são
promessas e esperanças.
O Livro dos Atos é o LIVRO PÊNDULO DA BÍBLIA, o Livro da Ressurreição,
do Glorioso Pentecostes e que, conseguintemente, leva à entrega do Apocalipse,
dos Eventos Porvindouros. Apresentando a REVELAÇÃO GENERALIZADA, a
carne toda feita herdeira dos Dons do Espírito Santo, tudo estava cumprido, da
parte de Deus. Quem deixa de lado o Livro dos Atos é blasfemador de tudo, quem
o atraiçoa é traidor da Lei, do Verbo Modelo, dos Dons Espirituais e do Apocalipse,
estando marcado para ser, como o Verbo advertiu, ESMIGALHADO!...
Nas Epístolas os Apóstolos comentaram a Lei, o Verbo e os Dons Mediúnicos
generalizados a partir do Pentecostes, como puderam entender, nada mais. O que
disseram João Batista e o Verbo SÃO UMA COISA, o que outros escreveram
constitui OUTRA COISA, e, o que outros fizeram, fundando clerezias e doutrinas,
representa muitas COISAS ERRADAS, CRIMINOSAS, CORRUPTAS, etc.
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Não findará o segundo milênio, sem tremendos ajustes de contas.
Se não te servirem os ENSINOS e as GRAÇAS, vindos de Deus, como te hão de
servir os palpites, de encarnados ou desencarnados, ainda sujeitos a lastros de
dívidas, perante a JUSTIÇA DIVINA?
O MARAVILHOSO INTERMEDIÁRIO
Resumo dos Dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem
espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou
mediunidades, por onde Anjos ou Espíritos Mensageiros produzem maravilhas:
“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.
“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.
*
*
*
ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS
Ao Sagrado Princípio do Todo invocamos, do mais íntimo de nossa Consciência,
em sinal de reverência à Verdade, ao Amor e à Virtude, propositando cooperar
junto às Legiões de Pretos Velhos, Índios, Hindus e Caboclos, para os serviços que
são chamados a desempenhar na Ordem Doutrinária.
Ao Cristo apelamos, como Diretor Planetário e Senhor dos Sete Escalões em que
se distribui a Humanidade Terrestre, composta de encarnados e desencarnados,
desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da Verdade e da Justiça, contra aqueles que, contrariando os Sagrados Objetivos da Vida,
se entregam aos atos que contradizem a Lei de Deus.
Conscientes da integridade da Justiça Divina, afirmamos a mais fiel e intensa observância dos Mandamentos da Lei, conforme o Divino Exemplo do Verbo Exemplar, para todos os efeitos invocativos. Acima de alternativas constituirá barreira
contra o Mal, em qualquer sentido em que se apresente, venha de onde vier, seja
contra quem for, conquanto que, em defesa da Verdade, do Bem e do Bom.
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Consequentemente, que aos bondosos Pretos Velhos seja dado refletir, em seus
trabalhos, os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a Divina Tutela do
Cristo Planetário, assim determinarem das Altas Esferas da Vida.
Que as legiões de Índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa
dos Altos Mentores da Vida Planetária. Lutando pela Ordem e pelo Bem, pelo
progresso no seio do Amor, que tenham de Deus as graças devidas.
Que às numerosas legiões de Hindus, profundamente ligadas às mais remotas Civilizações do Planeta, formando portanto nas Altas Cortes da Hierarquia Terrestre,
sejam concedidas pelo Senhor Planetário as devidas oportunidades, para que forcem,
sustentem e imponham a Suprema Autoridade. Que nesta hora cíclica, em que a
Terra transita de uma para outra Era, as Mentes humanas possam receber os eflúvios
da Pureza e da Sabedoria, a fim de que sintam os Divinos Apelos do Cristo, em favor
dos Santos Desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos.
Que as legiões de Caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam
a encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver,
proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da Moral, do Amor, da Revelação,
da Sabedoria e da Virtude, pois que, fora dessa Ordem Doutrinária, não há Evangelho.
*

*

*

MOTIVOS DAS ALTERAÇÕES NA ORAÇÃO
Desde que ela foi escrita, para lembrar e convocar específicas legiões de
trabalhadores, no seio das Legiões Angélicas ou Mensageiras, algumas alterações
ocorreram, de Ordem Administrativa, no Planeta:
A – Quem foi o Verbo Construtor Planetário, também Verbo Exemplar, também
Derramador dos Dons do Espírito Santo sobre toda a carne, e, também mandou
entregar o Apocalipse, normalmente foi alçado a Comando Superior;
B – Conseguintemente, deu-se a entrada na Direção Planetária, daquele semelhante ao
Filho do homem, e que guiará com VARA DE FERRO, como está previsto no Apocalipse;
C – Também, de Ordem Divina, em virtude de estar findando o segundo milênio,
fica o aviso: Tudo que constituir pedrada contraditória contra a Lei Moral, o Verbo
Modelar e Modelador, e, desviar dos textos que explicam os Dons do Espírito Santo
e seus efeitos maravilhosos, fatalmente sofrerá os Impactos da Justiça Divina. Porque
um PROGRAMA DIVINO EXISTE, e contra ele ninguém é autoridade.
ANTES DE FINDAR O SEGUNDO MILÊNIO
Uma linha mestra profética caracteriza os ensinos bíblicos, pois constituindo ela o
histórico dos ENSINOS e das GRAÇAS oriundos de Deus, o Princípio, através
dos Grandes Médiuns ou Profetas, e das Legiões Angélicas ou Mensageiras, tudo
tem nela a prova do seguimento, isto é, vem das promessas e marcha para o
cumprimento das mesmas. Quem é cego espontâneo, ou quem se faz cego por
injunção de malícias clericais, ou mórbidos sectarismos, ou doentios fanatismos
quaisquer por homens, livros, tabelinhas editoriais e outras mundanices, normalmente
não entende o sentido profético da Bíblia judeu-cristã.
Em virtude de estar findando o segundo milênio, tempo citado no Sermão profético
e no Apocalipse, como sendo de profundas renovações, à custa de terríveis e
mortíferos acontecimentos, telúricos e outros muitos, ninguém deveria descurar do
dever de ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e inteligência de entender. Mesmo porque,
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