
EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 6)
PRINCÍPIO OU DEUS – Essência Divina Onipresente, Onisciente e Onipo-

tente, 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 Rela-
tivas, retornarão à Unidade Essencial, ou Espírito e Verdade. Se deixasse de 
Emanar, Manifestar ou Criar, nada haveria sem ser Ele, Princípio Onipresen-
te. Como o Princípio é Integral, não crescendo 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 
VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, devendo desabrochá-las no seio dos 
Mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao Seio Divino, 
como Unas ou Espírito 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 ESSENCIAL 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. Lentís-
sima é a autodivinização, 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 RELATIVIDADE, 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 apre-
sentação é ferramenta do espírito filho de Deus. (É muito infeliz quem não 
procura entender isso).

6 – O Brasil terá muito a cumprir com relação à segunda metade evolu-
tiva, do Planeta e da Humanidade; mas o trabalho será feito por gerações 
que hão de procurar entender de Doutrina do Caminho, e não entender 
de fanatismos por homens, livros, médiuns, rasteirismos mediúnicos e não 
mediúnicos, etc.

7 – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é o Livro que remete 
ao que é bíblico-profético, manda aprender a ler a Bíblia, ou como o Verbo 
Modelo mandou – EXAMINAR AS ESCRITURAS – em lugar de praticar levian-
dades em seu nome, isto é, falar na VERDADE para poder atraiçoar a VERDA-
DE. O Livro contém, também, de ORDEM DIVINA, as mais sublimes Orações, 
ou agentes de ligação com as Legiões Socorristas, que muito irão valer, nas 
horas de angústia e desespero, que fatalmente virão e muito breve, como o 
Apocalipse fartamente avisa.
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EXTRATO
DA DOUTRINA QUE RESTARÁ E DA GRANDIOSA TAREFA DO BRASIL

1 – Moisés entregou a Lei de Deus ou de Comportamento e o Primeiro 
Derrame de Dons, ou Batismo de Espírito Santo, da História das Iniciações – 
vide Livro de Números, cap. 11, sobre a Igreja Dos Setenta Médiuns. O Povo 
Escolhido devia estender aos confins da Terra a Doutrina da Moral Divina e 
da Revelação Generalizada.

2 – Como rabinos ou padres tudo adulteraram, desviaram, perseguiram 
e mataram Médiuns ou Profetas, Deus, o Princípio, através de Médiuns ou 
Profetas, e Anjos, ou Espíritos Comunicantes, prometeu um Novo Derrame 
de Dons para toda a carne. É necessário que estudem os textos bíblicos, 
porque com o cumprimento da Promessa Divina, de novo devia o Povo Esco-
lhido estender sobre a Terra a Doutrina da Moral Divina, da Significação do 
Verbo Exemplar e da Revelação Generalizada. Estudem bem a Doutrina Inte-
gral, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis cataclismos obriga-
rão a pagar pelos erros e retornar à Doutrina Integral.

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, anuncia-

do 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 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 ignorantismos 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 

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 mara-
vilhas, 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 maravi-
lhas, 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.

Principalmente depois de 313, quando Roma, a cidade dos sete montes 
citada no Apocalipse, forjou a sua igreja, ou Besta 666, a Lei de Deus foi 
tripudiada, o Verbo Exemplar foi feito capacho de explorações idólatras e 

sórdidas politicalhas mandonistas, e os Dons do Espírito Santo, e seus sinais 
e prodígios, foram chamados de – COISAS DO DIABO!... Com todas essas 
corrupções e patifarias, Roma procurou dobrar os joelhos de reis, povos e 
nações, diante dos seus beleguins. Procurou e procura, o quanto for possí-
vel, impor-se como GOVERNOS PARALELOS, QUERENDO MANDAR MAIS 
QUE OS GOVERNOS DOS PAÍSES, lançando mãos de todos quantos recursos 
possa, inclusive subversivos – pelo simples fato de lançar mãos do NOME DA 
DOUTRINA ENVIADA POR DEUS, que o Verbo Modelo chamou de Doutrina 
do Caminho, pois nunca pronunciou as palavras derivadas do grego, Evan-
gelho ou Cristianismo. João Batista e Jesus, este vivendo a Ungida Personali-
dade de Verbo Exemplar, falaram o dialeto aramaico; tudo que há de grego 
e latim, no Novo Testamento, foi incrustado depois, é apenas adulteração 
romana.

3 – Tudo que for contra a Lei, a Significação do Verbo Modelo e os Dons do 
Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, será esmigalhado – nos abismos 
da subcrosta, nos umbrais, ou nas encarnações expiatórias, quem errar terá 
de pagar até o último ceitil. Louco é quem pretende ser juiz de Deus, ou das 
Leis Regentes Fundamentais.

4 – A Justiça Divina não faz discursos. Portanto, aguardem para antes de 
findar o segundo milênio, os fatos que hão de fazer pagar os crimes e retor-
nar à Doutrina do Caminho. Leiam o Apocalipse nesta ordem numérica – 
capítulos 12, 19, 14, 21 e 22 – pois teve os capítulos alterados, quando Roma 
mandou fazer a Vulgata.

5 – A América é a Atlântida redescoberta, e dará origem à Civilização 
chamada no Apocalipse de – UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA. É a entra-
da na segunda metade evolutiva, do Planeta e da Humanidade, que assim se 
chama. Porque a Humanidade ficará reduzida a um terço, e o Planeta terá 
dois terços reduzidos a campos de raposas... para depois haver reabitação 
através dos milênios, havendo então a vivência da Doutrina Integral, que é 
viver a Lei na vida social, imitar o Verbo Modelo e cultivar nobremente os 
Dons Intermediários. (Jamais clerezias, dominação de súcias e camarilhas, 
ou de grupinhos ou igrejinhas fomentadoras de mórbidos facciosismos, ou 
fanatismos por catecismos, compilações ou codificações, obras eivadas de 
erros, falhas, omissões, afirmações ridículas e estúpidas, etc.).

(Quem não entende nada das Profecias do Velho Testamento; quem nada 
sabe da Significação do Verbo Exemplar; quem nada entende da Significação 
da Ressurreição Geral; quem nada sabe da Significação do Glorioso Pente-
costes; quem nada sabe da Grandeza Doutrinária do Livro dos Atos; quem 
nada sabe da Importância Profética do Apocalipse, em lugar de falar ou 
escrever sobre a Doutrina do Caminho ou Doutrina Integral, é melhor que 
se cale, para não praticar blasfêmias que caríssimo custarão).
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