
FATO IRRECORRÍVEL - Como a Justiça Divina é acima de ismos, que ninguém se julgue 
qualificado, perante Ela, por se dizer crente ou filiado a qualquer corrente filosófica, 
existente ou por existir. O procedimento, perante as Leis Regentes Fundamentais, e 
para com o próximo, é que representa o indivíduo. Portanto, procure ser, cada um, da 
Religião da Verdade e do Amor.

A MESMA ADVERTÊNCIA - Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 
Porque ele faz, de todos os Valores Fundamentais, apenas instrumentos demagógicos.

O FATOR OPÇÃO - Como o Princípio manda no Plano Geral, querendo que Seus filhos 
aprendam a mandar no particular, o espírito é obrigado a subir na escala biológica ou 
evolutiva, e a empregar o direito e o dever de opção. O relativo livre arbítrio, ou direito 
de opção, tem sido muito mal usado, até mesmo por espíritos já bastante inteligentiza-
dos, porém falhos em termos de moral, em virtude de falhas espirituais, isto é, por falta 
de bons conhecimentos iniciáticos.

O VÍCIO DA IDOLATRIA - Pouca gente se dá conta dos prejuízos causados pelo vício da 
idolatria, ou do cultivo de simulações, formalismos, liturgias e discursos histéricos de 
crentes quaisquer. Quem sabe o quanto é difícil abandonar vícios confessáveis e incon-
fessáveis, sabe o quanto vai ser difícil, a muita gente, entrar para a fase do Espírito e da 
Verdade, ou da Divina Simplicidade...

A VIDA ALÉM DO VÉU - Este livro mediúnico deveria ser muito mais lido por aque-
les que vivem falando nas verdades bíblico-proféticas. Muitos são os livros realmente 
mediúnicos, porém bem poucos partiram com a chancela do Plano Diretor Planetário...

A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS - Muito mais recomendável ainda, como obra medi-
única que surtiu por determinação do Plano Diretor...

DISCERNIMENTO DOS ESPÍRITOS COMUNICANTES - Errado é quem se apresenta 
como juiz da Lei Moral e do Cristo Divino Molde... Mas, o discernimento dos espíritos 
é realidade necessária.

DISCERNIMENTO DOS ENCARNADOS - Se o discernimento dos espíritos é necessário, 
que se dirá da necessidade de discernir dos encarnados?... Os perseguidores e assas-
sinos de Iniciados, Mestres, Profetas e Cristos, quem foram, senão os metidos a donos 
da Verdade e da Doutrina...

DEZ MAIORES - Foram dez, até o presente, os Grandes Iniciados ou Mestres que vieram 
entregar MENSAGENS INICIÁTICAS à Humanidade... Em alguns casos, um mesmo espí-
rito reencarnou, várias vezes, cumprindo tarefas missionárias... Depois dos verdadeiros 
Grandes Mestres, vieram os fabricantes de religiões...

TUDO NORMAL - Tudo aquilo de convulsões, mutações, frustrações, depravações, 
inversões... Tudo aquilo de grande, em ciências e descobertas, em grandezas e baixezas, 
que irão caracterizar o tempo de transição, e a entrada na segunda metade evolutiva do 
Planeta e da Humanidade, nada mais é do que FATO NORMAL na vida dos Mundos e das 
Humanidades. A Terra é um mundo bastante novo, sua Humanidade é bastante inferior, 
e muitos e profundos acontecimentos ainda virão, até a sua colimação evolutiva.

PROBLEMA DE ORDEM INDIVIDUAL - Evolução e merecimento, perante a Justiça 
Divina, são realidades fundamentais de cada indivíduo. Ninguém poderá vender ou 
comprar valores essencialmente espirituais e morais. Estude bem, cada um, aquilo que 
adverte o capítulo vinte e dois do Apocalipse.

RESPONSABILIDADE DOS PROFETAS OU MÉDIUNS - Existem faculdades que de modo 
algum são conhecidas ou reconhecidas... A complexidade mediúnica é vasta e profunda, 
não sendo fácil descobrir, discernir e aplicar totalmente bem o problema mediúnico... 
É necessário o máximo de cuidado, para haver o mínimo de erros... Nenhum médium 
é acima de mistificações, ou enganos involuntários de ordem interpretativa, havendo 
necessidade de muita moral e de bons conhecimentos, para produzir o melhor possí-
vel... Como nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, é maior do que a Lei Moral 
e o Cristo Divino Molde, não será difícil aos médiuns, saber como agir, para realizarem 
o melhor possível. Maravilhosa é a tarefa e glorioso o resultado, para quem agir certo.
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MENSAGEM AOS ENCARNADOS E DESENCARNADOS
QUANDO FORDES MANSOS E HUMILDES, INCREPAREI OS INSETOS DANINHOS E RETI-

RAREI DA TERRA O ESPÍRITO IMUNDO - Esta advertência do Velho Testamento paira 
acima de palpites e palpiteiros quaisquer, metidos a donos da Verdade e da Doutrina, 
ou de pobres infelizes, ignorantes e negadores de tudo. Candidatos a moribundos e a 
defuntos, certamente ficam muito longe de poderem julgar as Verdades Divinas, o Infi-
nito e a Eternidade, e tudo aquilo que comportam.

O SÉCULO VINTE DA ERA CRISTÃ - Este século marca o tempo de transição mais vibran-
te, até mesmo violento, de toda a História Planetária, vivendo a Humanidade os mais 
profundos e agudos contrastes. Grandezas e baixezas chocam-se, píncaros científicos e 
imoralidades tremendas formam o painel dos dias presentes.

O MENINO MARAVILHOSO - Aquilo que o Velho Testamento assinala, para os tempos 
que deveriam vir, de profundas convulsões, para dar entrada na fase de maturidade 
evolutiva, ou segunda meia idade a ser vivida, não deixaria de acontecer.

A RESTAURAÇÃO DO CRISTIANISMO - Coincide com o fim da primeira meia idade que 
passa, e a segunda meia idade, que terá começo a partir dos meados do século vinte e 
um, pois tudo ainda se encontra em fase de transição.

O SERMÃO PROFÉTICO DE JESUS - Está bem na hora apocalíptica de ser lido, porque 
suas advertências, contra as inversões ou imoralidades, são totais.

ROMANOS, CAPÍTULO UM, VERSÍCULOS DE VINTE E DOIS A TRINTA E DOIS - Os 
adversários da Lei de Deus e do Cristo Divino Molde estão perfeitamente caracterizados 
nessa previsão do Apóstolo Paulo. Quanta falta faz a sua leitura!...

SODOMA E GOMORRA - Quando forem escrever, mais tarde, aquilo que está aconte-
cendo no século vinte, em termos de imoralidades, depravações e inversões, terão de 
reconhecer que aquelas imundícias não foram tão grandes....

APOCALIPSE - Assinala todas as comoções, a restauração do Cristianismo, a substitui-
ção do Diretor Planetário, etc. No capítulo vinte e dois, foram expostas todas quantas 
advertências fundamentais seriam indispensáveis. Que o leiam todos os errados do 
mundo, principalmente os que militam como se fossem donos da Verdade e da Doutri-
na... Porque nenhuma falsidade passará por cima da Justiça Divina!...

MISERICÓRDIA DIVINA - Errados, invertidos de toda sorte e ordem, vivem lambete-
ando-a, pensando que, com isso, irão iludir a Justiça Divina. É muito fácil, aos errados, 
arranjarem desculpas esfarrapadas, pensando que na Lei de Deus e na Justiça Divina, 
haverá lugar para seus desvios.

DILÚVIO DE FOGO - Em tempo certo virá, provocando aquelas profundas modifica-
ções, a entrada na segunda meia idade planetária.

SEPARAÇÃO ENTRE CABRITOS E OVELHAS - Não falhará... porém muitos que se acre-
ditam ovelhas, estarão entre os cabritos... Que se acautelem os pretensos donos da 
Verdade e da Doutrina, os religiosos profissionais, os fariseus, os politiqueiros, os inver-
tidos de variada ordem, porque na Justiça Divina, não há lugar para a hipocrisia.

VERDADEIRO CRISTIANISMO - É simplesmente aquilo que a Lei Moral, o Cristo Divino 
Molde e a Revelação por Ele generalizada representam. Sem Moral Divina, sem o 
Amor-renúncia e sem Consolador generalizado, nunca haverá Cristianismo. Os inimigos 
da Lei de Deus, do Cristo Divino Molde e da Revelação, sejam instituições ou indivíduos, 
serão arrasados em tempo certo.

O LIVRO DOS ATOS DOS APÓSTOLOS - Contém o mandamento de Jesus, sobre como 
devem agir os herdeiros do Espírito Derramado Sobre Toda a Carne, a Graça de Deus 
deixada por Jesus, como marca viva da Excelsa Doutrina do Caminho.

A VERDADE - Quando se pronuncia essa palavra, considerando aquilo que é acima de 
palpites humanos, é para significar o Princípio e Suas Leis Eternas, Perfeitas e Imutáveis.

A VERDADE RELATIVA - A chamada Criação, constituída de espírito e matéria, e tudo 
quanto de relativo possa ser concebido, ou venha a ser concebido.

A VERDADE DE CADA UM - Em termos de conceitos humanos, a verdade de cada um 
é o acervo de conceitos, comportando todos os contrastes, todas as convergências e 
divergências individuais e coletivas. Qualquer virtude pode ser contestada, qualquer 
vício pode ser recomendado, porque há gente capaz de tudo. Para alertar contra seme-
lhantes falibilidades humanas, existem advertências como estas:



1 - A Lei de Deus ou Código de Moral Divina; 4 - Sermão Profético, de Jesus;
2 - O Cristo Divino Molde;    5 - Romanos, 1, 22 a 32;
3 - Ezequiel, cap. 18;    6 - Apocalipse, cap. 22.

O FATOR EVOLUÇÃO - Implica em vir a saber cada vez melhor, ou mais de acordo com 
as Leis Divinas ou Fundamentais.

RESPONSABILIDADE - Quanto mais chega a conhecer, tanto mais responsável é o espí-
rito. Cada centelha espiritual é um pedacinho do Princípio, ou Deus, devendo desabro-
char as Virtudes Divinas que comporta em potencial, até atingir o grau de UNA TOTAL, 
ou ESPÍRITO E VERDADE.

O PIOR DOS DEFEITOS - A hipocrisia. Em qualquer campo de atividade é monstruosa, 
porém a sua pior configuração é quando se apresenta nos pretensos donos da Verdade 
ou da Doutrina. Funciona para acobertar erros, mentiras e interesses subalternos. Seus 
praticantes chegam a tal ponto, na cauterização da consciência, que se acreditam capa-
zes de iludir a Justiça Divina, assim como iludem aos semelhantes.

ISMOS - O Princípio, ou Deus, é infinitamente acima de ismos quaisquer, sob pretex-
tos quaisquer. Aos tolos se permite achar que todas as religiões são boas, como aos 
invertidos de variada ordem se permite defender vícios ou inversões. A marcha é para a 
Frente e para o Alto, no sentido da Sagrada Finalidade a ser atingida, e não como dese-
jam os ignorantes ou hipócritas, pretendendo que se modifiquem as Leis Divinas, ou as 
melhores leis humanas, em benefício das falhas humanas.

DE ESTARRECER - Já é de estarrecer, porém o será mais ainda... Sim, os erros contra 
a Moral Divina e contra o Amor-renúncia, que a Lei de Deus e o Cristo Divino Molde 
representam, crescerão tanto, que até muitos ditos fiéis descambarão. Esta advertência 
está no Sermão Profético, e não foi feita por acaso...

JUIZ EM CAUSA PRÓPRIA - A Justiça Divina não vem de fora, mas sim de dentro, e cada 
um marca em si, BEM ou MAL, segundo as obras que praticar. Para isso ficar assinala-
do, a Justiça Divina comanda as Direções Providenciais, para que enviem os chamados 
Grandes Iniciados, Mestres, Cristos e os Mandamentos Fundamentais. Tudo é pesado, 
medido e contado, pela Justiça Divina, e como Progresso significa responsabilidade, 
procure cada um entender bem a hora cíclico-histórica que está vivendo.

NOVO CÉU E NOVA TERRA - Como está profetizado no Apocalipse, assim acontece-
rá. E que ninguém duvide do seguinte fato: não haverá a entrada na segunda metade 
evolutiva do Planeta e da Humanidade, ou aquilo que chamam de Nova Madrugada, 
Novo Dia, Nova Primavera, sem que antes haja e passe uma noite escura e tempestu-
osa. Se alguém quiser ser PRUDENTE, procure saber, pensar, sentir e agir, no seio da 
Lei de Deus e do Cristo Divino Molde. Com as Duas Testemunhas, Fiéis e Verdadeiras, 
ninguém experimentará o pranto e o ranger dos dentes, e nem será obrigado a migrar 
para mundos inferiores.

IMPORTÂNCIA DO HOMEM ESPIRITUAL - Ela nunca terá fim, porque uma Justiça 
Divina o fará responder pelas obras, queira ou não, saiba ou não, goste ou não. Feliz é 
aquele que aprende a guiar bem o seu próprio barco.

IMPORTÂNCIA DO HOMEM CARNE - Redundará em coisas de moribundos e defun-
tos... Por mais que a Natureza renove tudo, podridões são apenas podridões... Cinzas 
são apenas cinzas...

COMPORTAMENTO - As Leis Regentes derivam de Deus, ou Princípio, e o comporta-
mento de cada um, a cada um cumpre. A mensagem aos ignorantes, errados e inverti-
dos, em geral, é esta: PROCUREM MUDAR O QUANTO ANTES!...

FORJANDO O DESTINO - Deus manda no Plano Geral e quer que Seus filhos aprendam 
a mandar no particular. Ninguém irá mudar esta realidade, e quem não entende o Vós 
Sois Deuses, sempre comete falhas graves, ou por querer mandar em Deus, ou por 
querer que Deus venha fazer a parte humana...

É BOM ENTENDER - Continentes, países, raças e povos já enfrentaram o início, o 
apogeu e o fim de ciclos evolutivos... É a primeira vez que o movimento de transição 
tem alcance total, abrange toda a Humanidade. Portanto, tem significação muito mais 
profunda do que parece.

EVITAR FALSAS IMPORTÂNCIAS - Egoísmos, orgulhos e vaidades, são defeitos profun-
damente agravantes. Candidatos a moribundos e defuntos chegam a se arvorar em juízes 
do Princípio, com o pouco que evoluíram e com o quase nada que conseguem fazer...

FALSA CIÊNCIA DOUTRINÁRIA - Em nome da VERDADE, ou de Deus e das Leis Funda-
mentais, toda sorte de inferioridades têm sido praticadas, todas as marcas de idolatrias 
e de simulações, politicalhas e estultas dogmatizações têm sido vendidas e compradas. 
Erros, falhas, omissões e mediocrismos passam por Verdade Total...

FALSA BONDADE - Jesus mandou fugir do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 
Tudo quanto isso possa significar, e muito mais, empanturram os rincões dos religio-
sos profissionais e dos que, em nome da Doutrina, inventam tabelinhas, e estatutos 
prepotentes, para impô-los aos tolos, aos menos cautos. Perante a Lei de Deus, o Cristo 
Divino Molde e o Consolador generalizado, não existem indivíduos ou instituições com 
outorgas proprietárias, ou com privilégios quaisquer, sob pretextos quaisquer. Os vati-
canismos e papismos vão acabar, e muito mal, por Determinação Divina. Fariseus, poli-
tiqueiros e invertidos que tais, com manias mandonistas e aparências de mestrias que 
não possuem, tratem de mudar. Procurem viver a Lei, imitar Jesus e praticar decente-
mente a Revelação, que é quanto basta.

FALSA HUMILDADE - Sofrem deste repugnante mal, os que se metem a donos da 
Verdade e da Doutrina, os que inventam simulações e os que fabricam tabelinhas para 
impô-las aos simplórios. A Humanidade tem vivido atolada naquelas convenções inven-
tadas pelos que fingem defender a VERDADE, mas que, realmente, defendem interes-
ses de pança, bolso, orgulho e vaidade. Moral, Amor e Revelação, jamais serão proprie-
dades particulares de quem quer que seja, homens ou instituições humanas.

O TRIÂNGULO INDERROGÁVEL - Quem tem de mudar é a moral humana, e, portanto, 
que se acautelem os invertidos de variadas ordens. É muito fácil arranjar desculpas 
esfarrapadas e com elas convencer aos homens, por causa dos vícios acumulados atra-
vés dos milênios, mas nunca será possível mudar a Justiça Divina. Como a VERDADE 
diz respeito a cada indivíduo, para depois atingir a coletividade, lembramos que jamais 
homem algum, ou instituições forjadas por homens, irão poder contra a Lei de Deus, 
o Cristo Divino Molde e a Revelação por Ele generalizada. Como na carne todos indiví-
duos são candidatos a moribundos e a defuntos, sugerimos muita prudência, para que 
a desencarnação não venha a se constituir em terrível lastro de remorsos, tendo por 
consequência, ainda, participar do destino dos cabritos... As Leis Fundamentais, que 
regem os Mundos e as Humanidades não vão mudar, por suas causas...

AS MÁS CONVERSAÇÕES CORROMPEM OS BONS COSTUMES - Assim advertiu o Após-
tolo dos Gentios, em uma de suas Epístolas. Por estas alturas do século vinte tamanhas 
são as inversões da ordem, que normais são as conversas purulentas...

FALSOS PROFETAS - Preste-se muita atenção a isto, porque assim já está acontecendo: 
são chamados falsos profetas, ou mistificadores, precisamente aqueles que estão com 
a Lei de Deus, com o Cristo Divino Molde e com o Consolador por Ele generalizado.

DE IMPORTÂNCIA BÁSICA - O importante não é ser crente, é ser CONSCIENTE... Os 
crentes é que andaram, através dos milênios, perseguindo e assassinando os Grandes 
Iniciados, Mestres e Cristos...

AOS SÁBIOS E AOS SANTOS DA TERRA - Se quiserem mesmo ser sábios e santos, 
façam o favor de desconfiar de vossas sabedorias e santidades...

EVANGELHO ETERNO - Respondam: se o Evangelho de Jesus já está no mundo há 
quase dois mil anos, porque o capítulo quatorze, do Apocalipse, promete a vinda do 
EVANGELHO ETERNO?

EM NOME DA VERDADE - Religiosos profissionais, e tantos outros metidos a donos da 
Verdade e da Doutrina, de tal forma têm inculcado a mentira, que os crentes só sabem 
festejar os seus algozes, aqueles que os fazem errar e ter que pagar... No dia em que, 
cada indivíduo, se compenetrar do que representam, a Lei Moral, o Cristo Divino Molde 
e a Revelação, tudo andará, na Terra, mais de acordo com a Justiça Divina.

AOS ENCARNADOS E DESENCARNADOS - Procurem estar em condições de poder 
entender aquilo que vai ser a Terra, a partir dos meados do século vinte e um. Não 
haverá saltos, mas profundas e significativas modificações terão de acontecer. Contra 
a Lei Moral, contra o Cristo Modelo e contra a Revelação, por certo, ninguém se sairá 
bem.
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