
“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 produ-
ção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espí-
ritos, 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 levanta-
ram 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; fala-
rão 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.

A toda a carne, como ensina a Bíblia, enviou Deus a Doutrina da Lei 
a ser vivida, do Verbo Modelo de Comportamento a ser imitado, e dos 
Dons Mediúnicos a serem nobremente cultivados. Desgraçadamente, 
porém, como bem advertem o Sermão de Jesus; e o Apocalipse; e o 
capítulo 2 da Segunda Epístola de Pedro; e em Romanos, 1, 22 a 32, 
comprometedoras traições se levantariam no Mundo, ou na Humanida-
de, praticando e ensinando a praticar erros e blasfêmias, EM NOME DA 
VERDADE, EM NOME DA DOUTRINA DE DEUS.

Tudo foi previsto, na Bíblia, e a Mensagem de Fátima repete apenas 
o que ela desde mais tempo adverte. Tragédias punitivas varrerão o 
Mundo e a Humanidade, para depois haver um começo quase novo, 
com a entrada no período apocalíptico denominado UM NOVO CÉU E 
UMA NOVA TERRA, tendo o EVANGELHO ETERNO, prometido por Deus 
em Apocalipse, 14, 6, como roteiro de vida para os que herdarem a 
Terra dos futuros ciclos. Vide o Livro: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES 
PRODIGIOSAS.
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NO DÉCIMO ANIVERSÁRIO DE PUBLICAÇÃO, A REVISTA “PLANETA” PU-
BLICOU O SEGUINTE DOCUMENTO, COM SIGNIFICATIVA PROPRIEDA-
DE, VISTO ESTAR FINDANDO O II MILÊNIO:

A COVA DA IRIA REVISITADA
QUEM TEM MEDO DA MENSAGEM DE FÁTIMA?

Há pouco mais de 10 anos, quando a revista italiana Il Giornale Del 
Misteri (Firenze, Via G. Massaia, 98 – Tels.: 493152-486102 – Itália) 
publicou aquilo que seria a íntegra da mensagem de Fátima, o catolicis-
mo tremeu nas bases: entre outras, a mensagem profetizava o próprio 
fim da Igreja e, ao que parece, das igrejas como um todo, alertando 
para o fim das religiões institucionalizadas. Este delicado ponto da ques-
tão é que realmente teria feito papas e cardeais desmaiarem, além de 
obrigar o Vaticano a estabelecer um verdadeiro cerco ao real teor da 
mensagem.

Il Giornale Del Misteri até hoje não foi contestado. Ao ter-se como certo 
o dito popular de que “quem cala consente”, o conteúdo do que ali foi 
publicado contém a verdade, a verdade que perturba. Sim, pois além do 
fim das igrejas, tudo o mais que foi dito e profetizado em Fátima é mais 
ou menos aquilo que todo mundo já viu (a Segunda Grande Guerra, o 
avanço tecnológico, a conquista do espaço, a sofisticação em armas 
bélicas) e aquilo que qualquer analista de plantão pode prever: confron-
to nuclear, peste e fome, genocídio e carnificinas inéditas, depredações 
ecológicas, alterações climáticas e geológicas e, ao mesmo tempo, sobre 
os escombros dos templos e das igrejas imprestáveis, sobre as ruínas do 
Velho Aeon, habitar a Terra Nova.

Por que o Vaticano não escancara logo as suas portas – antes que os 
Anjos do Senhor o façam –, não desvenda suas masmorras, não se põe 
a nu diante de seu rebanho? Quem tem medo da mensagem de Fátima? 
Nós? Certamente que não, e muito pelo contrário: o que nós temos é 
curiosidade, queremos saber já, pois esta mensagem não é patrimônio 
de meia dúzia de banqueiros metidos a papas e cardeais, discípulos de 
Marcinckus, o “Alexander Haig de batinas”, o mafioso que tramita pelos 
corredores atapetados e vermelhos (sangue que jorrou na Inquisição?) 
que enfeitam o Vaticano.

Nesta Edição Especial, comemorativa aos 10 anos de Planeta, estive-
mos revisitando a Cova da Iria. Convidamos também três dos nossos 
ilustradores – Nelson Mielnik, Marco Aurélio Sismotto e José Carlos 
Martinez – a reinterpretarem a famosa e consagrada cena. E, para 
esmiuçar todo o “caso Fátima” em geral, adotamos como cicerones os 
jornalistas Joaquim Fernandes e Fina D’Armada, cujo livro, resumido por 
Eli Antoine, é um olho crítico e jornalístico sobre um tema onde muitas 
vezes a paixão esteve aliada a interesses obscurantistas.

O Editor (Planeta – Setembro 82 – № 120)



Convém procurar ler a Reportagem na íntegra, por sua grandeza jorna-
lística, pois inclui preciosa ilustração. Quanto à essência da Reportagem, 
o motivo máximo ou total é de caráter Doutrinário. E consoante o Espí-
rito da Mensagem de Fátima, é dever reconhecer que alerta contra os 
tremendos erros cometidos por homens apenas politiqueiros, colocan-
do, como Jesus adverte, exclamando: “Ai de vós, que colocais manda-
mentos de homens no lugar dos de Deus”.

O Espírito da Doutrina de Deus começa nas Promessas de Deus aos 
Patriarcas, passa por Moisés, os Profetas, Jesus e os Apóstolos, apon-
tando para as Promessas contidas nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, 
do Apocalipse. Porque até Jesus ficou assim, e ninguém tem o direito 
de ignorar: “Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis 
suportá-lo agora”.

Estude, cada filho de Deus, o que foi entregue até Jesus, e que homens 
politiqueiros e errados fizeram questão de corromper:

1 – Moisés entregou a Lei de Deus e o Primeiro Pentecostes, ou Batis-
mo 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 Consola-
dora 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 aparên-
cias 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 Derra-
me de Dons para TODA A CARNE, aquilo que o Livro dos Atos dos Após-
tolos 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.

MARCAS DO VERBO EXEMPLAR – É de antes de haver Mundo, anun-
ciado antes de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce em virtu-
de 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 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 pra- 

ticam.”
“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.”

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 Mensagei-
ros 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, quan-
tos o Senhor a si quiser chamar” – Atos, cap. 2.
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