
A JUSTIÇA DIVINA MANDA VIVER ASSIM:
Peço-Te a Graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador 

contra os DEZ MANDAMENTOS!
Peço-Te a Graça, ó Sagrado Princípio, de nunca propositalmente, vir a 

blasfemar contra os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades!
Peço-Te a Graça, ó Divina Causa Originária, de jamais nas minhas obras, 

negar os Divinos Exemplos de Jesus!
Peço-Te a Graça, Pai Divino, de jamais negligenciar perante as Divinas 

Promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22, do Apocalipse, o Livro 
dos Eventos Porvindouros!

Peço-Te a Graça, ó Deus, de jamais duvidar dos Teus Santos Anjos, 
dos Mensageiros de Teus Ensinos e os Entregadores de Tuas Divinas 
Bênçãos!

Enfim, Senhor, peço-Te a Graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, 
por negar Tua Existência, Teu Infinito Poder e o Sagrado Destino que 
reservas a Teus filhos!

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 aque-
les 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.

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 consolado-
ras, 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 daque-
les que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, 
dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a huma-
nidade 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.

O Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é a Bíblia 
Final que Deus promete no Apocalipse, 14, versículos de 1 a 6.
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VOLTEM A OUVIR E VIVER COMO DEUS QUER!
De tanto virar as costas para Deus, a fim de adorar os criminosos secta-

rismos clericais, os forjados em nome dos relativos enviados de Deus, 
os terrícolas atingiram o findar do II Milênio, da Era que nunca foi Cristã, 
mas sim antiCristã, atolados em erros profundos, ódios entre porções 
humanas, e corrupções vergonhosas, e droguismos degradantes, e 
imoralismos e depravações que causam inveja a Sodoma e Gomorra.

E depois de tantas sujidades, duvidam da vinda do Dilúvio de Fogo, e 
da Expulsão dos Cabritos, que Jesus e o Apocalipse anunciam em:

Mateus, capítulos 24 e 25.
Apocalipse, capítulos 17, 18, 19 e 20.

E para antes de findar o II Milênio, reduzindo os viventes a um terço. 
E tudo através de terremotos, rebentando usinas nucleares e pilhas 
atômicas.

SÃO 15 AS SENTENÇAS DIVINAS A SEREM VIVIDAS!
1 – Consciência do Princípio ou Deus;
2 – De Sua Impoluta Justiça;
3 – Dos Dons que distribui a Seus filhos;
4 – Dos 10 Inderrogáveis Mandamentos;
5 – Dos Anjos, Seus Espíritos Mensageiros.
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.
APRENDAM COM DEUS SOBRE AS GRAÇAS MEDIÚNICAS!

“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.



“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 di- 
gnos 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.

Moisés, os Profetas e Jesus, o que foram, sem ser expoentes dessas 
Verdades Divinas Doutrinárias?

Não foram Moisés, os Profetas e Jesus, que passaram adiante a Ordem 
Divina, de estender aos confins da Humanidade tais e tais Verdades 
Doutrinárias?

E com a Lei de Deus vivida, e as Graças Mediúnicas Santamente Culti-
vadas, e a Consoladora Presença dos Espíritos Mensageiros de Deus, 
os desencarnados comunicantes, não teriam realizado a Divina Civiliza-
ção, prometida por Deus no capítulo 11, do Nazireu, Profeta, Vidente ou 
Médium, Isaías?

E não foram os imundos padres, como bem definiu Jesus, quem tudo 
desgraçaram, depondo contra Deus, Moisés, os Profetas e Jesus, obri-
gando a Humanidade a pecar, a criar terrível Carma Negativo, o gerador 
do Dilúvio de Fogo?

Alguém vai deter o Dilúvio de Fogo e a Expulsão dos Cabritos, como a 
Bíblia muito bem anuncia?

Serão os imundos clericalismos e bastardos ismos, fabricados por 
encarnados e desencarnados ignorantes e errados, os que virão a deter 
os terremotos a virem?

E MAIS AS SEGUINTES VERDADES BÍBLICAS A VIREM!
Jesus deixou o mundo afirmando: “Tenho muito para vos dizer ainda, 

porém vós não podeis suportá-lo agora”.
Imundos clericalismos e bastardos ismos respeitam isso?
Sabem, os imundos clericalismos e bastardos ismos, que Deus veio 

a prometer o  EVANGELHO ETERNO, O SEU OU DIVINISMO, QUE É O 
ENSINO FINAL DIVINO, no Apocalipse, 14, 1 a 6?

O fato concludente, reconheçam, é que está no mundo o Livro:
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS

Ele contém o Divino Documentário Bíblico-profético e apresenta a 
seguinte SAGRADA INFORMAÇÃO FINAL:

PRINCÍPIO OU DEUS – Essência Divina Onipresente, Onisciente e 
Onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a 
Reintegração Total. O Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanida-
des, e as Leis Relativas, retornarão à Unidade Essencial, ou Espírito e 
Verdade. Se deixasse de Emanar, Manifestar ou Criar, nada haveria sem 
ser Ele, Princípio Onipresente. Como o Princípio é Integral, não crescen-
do nem diminuindo, tudo gira em torno de ser Manifestador e Manifes-
tação, 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 eterna-
mente 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 ESSEN-
CIAL 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. Lentíssima 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 RELATIVI-
DADE, para ganhar em DIVINDADE.

MATÉRIA OU COSMO – A Matéria é Essência Divina, Luz Divina, Ener-
gia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido. Em qualquer nível de 
apresentação é ferramenta do espírito filho de Deus. (É muito infeliz 
quem não procura entender isso).

Que os imundos clericalismos e bastardos ismos, se puderem, se pude-
rem, consultem a JUSTIÇA DIVINA SOBRE TUDO ISSO!
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