PR ECE AO A NJ O GUA R D I ÃO
Pai Divino, Sagrado Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, Causa Originária do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humanidades, e
das Leis Regentes Fundamentais, da mais Absoluta às mais relativas.
Sagrado Princípio, na consciência de ser filho Teu, portador de Virtudes
Divinas em Potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo,
nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante
Tua Divina Justiça, a Ti rogo, Pai Divino, a Graça de comungar com o meu
Anjo Guardião, o espírito por Ti designado a ser inspirador dos melhores
pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de cometer desvios comprometedores, encontre o Reto Caminho, a vivência da
Tua Lei Moral, a imitação do Verbo Exemplar que nos enviaste, e o nobre
cultivo dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, os veículos
da comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, aqueles Teus servos
produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos.
E a ti, meu Anjo Guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos
momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes
e inconfundíveis inspirações. Tendo consciência do quanto é deficiente a
condição de encarnado, apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão,
porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver
tuas inspirações.
Amparado nas Divinas Graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que
venha a poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é DAR DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO, trilha única que remete à Sagrada Finalidade, que é a Reintegração no Sagrado Princípio.
oooooOooooo

OBS: Os Dons Espirituais são dados por Deus para que haja os intercâmbios
entre os dois planos da vida, e para que Deus, através de Seus Anjos, que quer
dizer apenas Espíritos Mensageiros, entregue Ensinos e Graças Múltiplas.
Sobre os Anjos Guardiães, Deus vos ensina totalmente, quando foi da crucificação de Jesus. Aprendam com Deus em Lucas, 22, 43, que assim avisa:

“E APARECEU-LHE UM ANJO DO CÉU QUE O CONFORTAVA.”
E TAMBÉM NO INÍCIO DA VIDA MESSIÂNICA DE JESUS,
BEM QUE DEIXOU ESTES ENSINAMENTOS:
“VEREIS OS ANJOS DE DEUS SUBINDO E DESCENDO
SOBRE O FILHO DO HOMEM.”
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DEUS
Eu Sou a Essência Absoluta, Sou Arquinatural,
Onisciente e Onipresente, Sou a Mente Universal,
Sou a Causa Originária, Sou o Pai Onipotente,
Sou Distinto e Sou o Todo, Eu Sou Ambivalente.
Estou Fora e Dentro, Estou em Cima e em Baixo,
Eu Sou o Todo e a Parte, Eu é que a tudo enfaixo,
Sendo a Divina Essência, Me Revelo também Criação,
E Respiro na Minha Obra, sendo o Todo e a Fração.
Estou em vossas profundezas, sempre a vos Manter,
Pois Sou a vossa Existência, a vossa Razão de Ser,
E Falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior,
Estou no cérebro e no coração, porque Sou o Senhor.
Vinde pois a Meu Templo, retornai portanto a Mim,
Estou em vós e no Infinito, Sou Princípio e Sou Fim,
De Minha Mente sois filhos, vós sereis sempre deuses,
E, marchando para a Verdade, ruireis as vossas cruzes.
Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais,
Eu quero Verdade e Virtude, nada de “ismos” que tais,
Que de Mim partem as Leis, e, quando nelas crescerdes,
Em Meus Fatos crescereis, para Minhas Glórias terdes.
Eu não Venho e não Vou, Eu sou o Eterno e o Presente,
Sempre Fui e Serei, em vós, a Essência Divina Patente,
A vossa presença é em Mim, e Quero-a plena e crescida,
Acima de simulacros, glorificando em Mim a Eterna Vida.
Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos,
Que lembram tempos idólatras e paganismos poeirentos,
Buscai a Mim no Templo Interior, em Virtude e Verdade,
E unidos a Mim tereis, em Mim, a Glória e a Liberdade.
Sempre Fui, Sou e Serei em vós a Fonte de Clemência,
Aguardando a vossa Santidade, na Integral Consciência,
Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes,
Filhos colaboradores Meus, pela União de Nossas Mentes.

Depois do Dilúvio de Fogo

O DESTINO DA AMÉRICA
Glória a ti, Atlântida redescoberta,
Brilhe em ti, Cristianismo restaurado,
E tua fronde altaneira, em luz referta,
Esplenda em verdade, roteiro divinizado.
Em tuas plagas, no antanho fendidas,
Por dilúvio, que a Suma Justiça cominou,
Um novo céu esplenda, e derrame floridas
Messes Divinas, que o bom Deus te enviou.
Não desvies agora, dos anseios da luz,
Da vera Doutrina, do Amor que a diviniza,

DEPOIS DO DILÚVIO DE FOGO...
Depois da guerra atômica, ou dilúvio de fogo, reduzindo a
Humanidade a um terço, como bem assinala o Apocalipse, todos
irão entender deste modo:
A – Viver a Lei de Deus, para não haver crimes entre irmãos de
jornada evolutiva.
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.

Tua Aura espalhe, os clarões doutrinários,

B – Entender e viver a significação do Verbo Exemplar, personagem vivida por Jesus, representando o Espírito e a Matéria, os
Mundos e as Humanidades, ou tudo que deriva do Um Essencial,
ou Deus, e a Ele deve retornar, completando o ciclo funcional, em
Espírito e Verdade, ou Deus em Deus, pois nada será eternamente
filho de Deus.

Teus brados proféticos, fecundem a Terra,

A SIGNIFICAÇÃO DO VERBO MODELO

Daquele Consolador, derramado por Jesus
No sublime Pentecostes, que Deus eterniza.

Teus feitos de amor, lembrem lampadários,
Vertentes da Glória, que o Cristo encerra.
Desapareçam de ti, as manchas infiéis...
Desvios da virtude, que as trevas puniram,
E aquele novo céu, em teus luzentes anéis,
Revelem o Amor, aonde as dores sumiram.

Ser de antes de haver Mundo; prometido milênios antes de
encarnar; anunciado pelo Mensageiro Gabriel na hora de encarnar;
não nascer de homem; ter os Dons do Espírito Santo ou Mediunidades SEM MEDIDA; produzir grandes feitos mediúnicos; não ficar
no túmulo; cumprir a Promessa Divina do Derrame de Dons para
toda a carne; e mandar entregar o Livro dos Eventos Porvindouros,
ou Apocalipse. Eis as SUAS MARCAS INCONFUNDÍVEIS, para ser
ALFA e ÔMEGA, ou representar o Espírito e a Matéria, os Mundos e
as Humanidades, ou tudo que deriva de Deus, do Princípio, para a
Ele Princípio retornar, como ESPÍRITO E VERDADE, DEUS EM DEUS.
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C – Estudar os textos bíblicos que tratam dos Dons do Espírito
Santo, Carismas ou Mediunidades, que são os veículos da comunicação dos Anjos ou Espíritos Comunicantes, de que a Bíblia fala
fartamente, do Gênese ao Apocalipse.
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 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 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. Tradução: João Ferreira
de Almeida.
“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.
www.uniaodivinista.org
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ADVERTÊNCIA AOS CORRUPTORES EM GERAL
Depois que Deus entregou tudo, ENSINOS E GRAÇAS, homens
errados e perversos, e por vezes simples ignorantes ou tolos
bem-intencionados, forjaram religiões, clerezias, catecismos, liturgias ou engodos, teologias, compilações, codificações ou tratados
ditos doutrinários, cada máfia pretendendo ser dona da Verdade,
etc.
Colocar a Lei de Deus ao alcance dos filhos de Deus, esparramados sobre a Terra, nenhuma máfia clerical ou sectária quer
fazê-lo!...
Ensinar PORQUÊ Jesus veio viver a Instituição ALFA E ÔMEGA,
ou Verbo Modelo, representando tudo que deriva de Deus, o Um
Essencial, e a Ele terá que retornar um dia, como Espírito e Verdade,
também nenhuma máfia religiosista quer ou pretende fazê-lo!...
Publicar os textos bíblicos que tratam dos Carismas, ou Dons
do Espírito Santo, ou Mediunidades, para que todos os filhos de
Deus aprendam tudo sobre eles, e seus usos graciosos, também as
máfias religiosistas não querem fazê-lo!...
Atraiçoar a ORDEM dada pelo Verbo Ressurreto, em Atos, 1,
1 a 8, todas as máfias religiosistas e sectárias, gostam muito de
fazê-lo!...
Esconder das gentes, esparramadas sobre a Terra, aquelas
advertências contidas em Romanos, 1, 22 a 32, todas as máfias
religiosistas estimam profundamente fazê-lo!...
Portanto, para antes de findar o segundo milênio, como o
Apocalipse assinala perfeitamente, a partir do capítulo 14, haverá
a GRANDE RENOVAÇÃO, o retorno de Israel ao Seu Deus.
Estudem bem o capítulo 11, do Livro de Números, e respeitem o
Primeiro Grande Pentecostes que a Humanidade recebeu, através
do Povo Escolhido.
Enquanto Israel seguir o seus padres errados, ou rabinos, com
seus fingimentos, ou simulacros mudos, e fugir da Lei de Deus e da
Igreja dos Setenta, deixada por Moisés, e restabelecida por Jesus,
o Verbo Modelo, como ensina o Livro dos Atos, 1, 1 a 8, fatalmente
Israel estará cavando suas angústias e desesperos, não terá PAZ,
não merecerá o respeito da Humanidade.
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Cumpre ler e entender estas advertências do Verbo Exemplar:
“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.”
COMO O VERBO MODELO ADVERTIU SOBRE A 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.”
“Daí dignos frutos pelo exemplo.”
“Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito.”
Em Jesus nunca houve traição aos Patriarcas, a Moisés, à Lei de
Deus, à promessa do Derrame de Dons a toda a carne, etc. Com
Jesus se cumpriram as promessas de Deus. E veio Elias na frente,
fazer a apresentação, como registra Malaquias, 4, 4 a 6.
Mas Israel teima em ficar contra Deus e Suas Divinas Promessas
e Cumprimentos, para ficar com os rabinos, cheios de simulações,
blasfêmias, etc.
Ninguém responde perante homens, padres quaisquer ou não,
mas sim perante a Justiça Divina. E os fatos apocalípticos é que
darão disso os testemunhos certos, custe o que custar, doa a quem
doer, antes de findar o segundo milênio.
RECAPITULANDO OS FATOS PROFÉTICOS
A – Desde os primórdios bíblicos, ou registros judaicos, homens
dotados de faculdades intermediárias, ou Dons do Espírito Santo,
receberam Mensagens da parte de Deus, o Princípio, ou Pai Divino;
www.uniaodivinista.org
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B – Moisés, que começou a escrever os registros, cuja síntese
é a Bíblia, foi guiado e instruído por Jeová, ou IÉVÉ, o Anjo do
Sarçal, e quer dizer DEUS INFORME OU ACIMA DE FORMAS, por
ser ESPÍRITO E VERDADE;
C – Sendo portador de faculdades intermediárias, ou Dons do
Espírito Santo, e por isso mesmo guiado por Anjo ou Mensageiro,
Jeová ou IÉVÉ, que falava por Deus, Moisés expõe três verdades
doutrinárias, a saber:
1 – Entregar a Lei de Deus, o Supremo Documento da Humanidade lotada na Terra.
2 – Deixar o Primeiro Pentecostes, ou Igreja dos Setenta,
fundamentando a Doutrina a ficar no Mundo, sobre a Graça da
Revelação, ou comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, como está registrado no Livro de Números, cap. 11.
3 – Desejar a toda a carne, ou Humanidade, a Graça da
Revelação Consoladora, como bem expressa o mesmo cap. 11, do
Livro de Números.
4 – Avisar sobre o Messias: “O Senhor Deus tirará do meio de
vós um profeta, igual a mim, e a ele ouvireis; e aquele que o não
ouvir, será riscado do Livro da Vida”.
D – O grande vidente, Samuel, restaura a Escola de Profetas,
ou Ordem dos Nazireus, ou dos Cultos Mediúnicos, ou Dons Intermediários, pois com a saída de Moisés, os sacerdotes, os eternos
traidores, ou fabricantes de simulações, tudo haviam feito, para
acabar com o Profetismo, com a Graça da Revelação Consoladora;
E – Os Profetas foram anunciando a vinda do Messias, as Promessas de Deus do futuro Derrame de Dons para toda a carne, a vinda
de Elias na frente, etc. Basta ler os textos bíblicos, do Velho Testamento, para reconhecer isso. É puro judaísmo, exclusivo Moisaísmo. Ver Malaquias, 4, 4 a 6.
F – Depois de Malaquias, 4, 4 a 6, restava algo mais, sem ser a
encarnação de Elias, como Precursor, e em seguida a encarnação
do Messias, do Verbo Modelo?
G – É crime do Cristianismo, ser o cumprimento das promessas
do Velho Testamento?
H – Pode haver Velho Testamento, sem PROMESSAS A SEREM
FUTURAMENTE CUMPRIDAS?
5
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I – Poderia haver Novo Testamento, sem ser pelo cumprimento
das PROFECIAS DO VELHO TESTAMENTO?
J – E se o Novo Testamento é a vinda de Elias na frente, o nascimento do Verbo através de UMA VIRGEM DE ISRAEL, sendo o
Messias aquilo que Isaías registra perfeitamente no capítulo 53,
constitui isso um crime contra o Velho Testamento?
K – A Ressurreição não foi profetizada séculos antes? Foi ou é
crime ter-se cumprido o que IÉVÉ prometeu através dos Profetas?
L – O Segundo Pentecostes, o Derrame de Dons sobre toda a
carne, como registra perfeitamente o Livro dos Atos, não foi prometido no Velho Testamento? É crime do Cristianismo, ser filho de
Moisaísmo, ser o cumprimento das promessas de IÉVÉ ou Deus?
M – Quando, os judeus irão retornar a Deus, que CUMPRIU
TODAS AS PROMESSAS, e deixando de lado os rabinos traidores,
virem a, COMO POVO ESCOLHIDO, CONDUZIR A HUMANIDADE
NO RUMO DA LEI, DO VERBO MODELO E DO CULTIVO NOBRE DOS
CARISMAS?
N – E tudo quanto foi PROFETIZADO, e mais tarde CUMPRIDO,
não foi por judeus, ou gente do Povo Escolhido, e tudo na linha
das PROMESSAS DIVINAS? E porque, é importante perguntar, mais
interessa aos judeus SEGUIR OS RABINOS TRAIDORES, deixando de
lado DEUS E SUAS PROMESSAS CUMPRIDAS?
O – Por que, os judeus não leem com atenção o Apocalipse,
a partir do capítulo 14, para ENTENDER EM QUE BASES SE DARÁ
A GRANDE RENOVAÇÃO, com Moisés e com Jesus conduzindo a
Humanidade?
P – Porque ninguém irá trazer outra Lei de Deus.
Q – Não virá outro Messias, ou Verbo Modelar e Modelador, em
QUEM SE CUMPRIRIAM, COMO SE CUMPRIRAM, as promessas do
Velho Testamento.
R – Não irá haver outro Glorioso Pentecostes, como está registrado em Atos, capítulo 2, porque os dois havidos, o de Moisés e o
do Verbo Modelo, chegam e sobram, para GENERALIZAR A GRAÇA
DA REVELAÇÃO CONSOLADORA.
www.uniaodivinista.org
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E ninguém irá deter o dilúvio de fogo, a guerra atômica, para
antes de findar o segundo milênio, por onde se dará a GRANDE
RENOVAÇÃO, preparando a Terra para os futuros ciclos evolutivos,
COM ISRAEL DE NOVO ESCOLHIDO PARA CONDUZIR OS FILHOS DE
DEUS, no seio da Lei Moral Básica, do Verbo Modelo e do nobre
cultivo da Graça da Revelação Consoladora.
Ou Israel vai escolher, de novo, o CAMINHO DO ERRO, DO
DESVIO DE DEUS, para ficar com os padres vendedores de fingimentos, de tribofes, de blasfêmias?
Se Israel, com a Lei de Deus, com o Verbo Modelo e com o
nobre cultivo dos Dons do Espírito Santo, PUDER SER NACIONAL
EM TODA A TERRA, NUNCA ESTRANGEIRO, não é muito melhor do
que ficar contra SEU DEUS, OU CONTRA SUA TAREFA MESSIÂNICA,
e perseguido ou mal visto por tantas outras gentes? Entre liderar
a DOUTRINA CERTA, ou ficar mal com tantas outras raças e povos,
não é melhor ficar com a DOUTRINA CERTA, ela que é fundamentada na Lei de Deus, no Messias que cumpriu as Promessas Divinas,
e com a Graça da Revelação Generalizada?
Com Deus, com a Lei, com o Cristo Modelo e com os Dons do
Espírito Santo generalizados, ou DERRAMADOS SOBRE TODA A
CARNE, Israel triunfará para sempre; mas se escolher o caminho
do CRIME CONTRA DEUS, induzido pelos criminosos rabinos, Israel
se tornará traidor de si mesmo, perseguido e odiado pelas gentes,
mais do que em quaisquer outros tempos.
Está registrado, no Velho Testamento, que Israel será chamado,
dos quatro cantos da Terra, para o TESTEMUNHO DA VERDADE, não
dos rabinos, os grandes culpados, que desviaram o Povo Escolhido, fazendo que marchasse contra sua tarefa messiânica, ficando
mal com Deus e com a Humanidade. Leia bem, cada judeu, por si
mesmo, o que ensinam os textos bíblicos expostos neste Boletim,
e verá o que Deus quer. E o que Deus quer não é o que querem os
padres vendedores de simulacros, verdadeiramente de – BLASFÊMIAS contra Moisés e contra o Messias.
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A Lei, o Verbo Modelo e os Dons Carismáticos provam, que
catolicismo romano e protestantismos, qualquer deles, NUNCA
FORAM CRISTIANISMO OU EVANGELHO DO MESSIAS, o prometido
DERRAMADOR DE DONS PARA TODA A CARNE, ou aquele que veio
para realizar o que Moisés desejou e Deus cumpriu. Vide Números,
11, 29, para saber o certo, justo, ou aquilo que Israel tem por
obrigação ensinar à Humanidade.
Antes de findar o segundo milênio a Terra mudará de configuração geográfica, em função de acontecimentos provocados pelo
Homem, ou Humanidade, e também em função de cataclismos
telúricos. Havendo um começo quase novo, como o Apocalipse
anuncia, e como está registrado em seu capítulo 14, observando:
“O CÂNTICO DE MOISÉS E O CÂNTICO DO CORDEIRO” – isto é, a
Lei de Deus e a significação do Verbo Modelar e Modelador, o Alfa
e o Ômega, ou tudo que deriva do Princípio Único e a Ele deve
retornar, como Uno ou normalmente reintegrado.
Tudo sofrerá comoções profundas, mas a Lei de Deus, o Verbo
Exemplar e os Dons do Espírito Santo, os veículos da Revelação,
jamais serão abalados. Tudo que for contra será esmigalhado,
como está registrado no capítulo 19, do Apocalipse, por aquele
que guiará com VARA DE FERRO, o semelhante ao Filho do homem,
ou como dele disse o Verbo Modelo:

Por estratégia, ou medida de prudência, ou em função da
verdadeira tarefa messiânica de Israel, que é estender sobre a
Terra os dois Pentecostes, que são os VEÍCULOS DA DOUTRINA DA
VERDADE, esta MENSAGEM deveria circular entre os judeus, antes
de entre outros povos. Para entender a função dos dois Pentecostes, cumpre ler com atenção:
Livro de Números, capítulo 11.
Livro dos Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 8.
Livro dos Atos, capítulo 2, quando se cumpriu a Promessa Divina
do Derrame de Dons para toda a carne.
OSVALDO POLIDORO.
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“QUANDO ELIAS VIER DE NOVO, RESTAURARÁ TODAS AS
COISAS.”
A Terra, ou Humanidade, está minada de ISMOS e mais ISMOS...
De bandeirolas religiosistas e sectárias... De mórbidos facciosismos, cada qual querendo ser o DONO DA VERDADE...
Entretanto, nada querem com VIVER A LEI DE DEUS, ENTENDER
E IMITAR O VERBO MODELO E CULTIVAR NOBREMENTE OS DONS
INTERMEDIÁRIOS.
DE REDENÇÃO DE ISRAEL SURGIRÁ A REDENÇÃO DA HUMANIDADE... Mas, se Israel nada quiser com o que Deus lhe oferece,
para se redimir dos erros cometidos, virá a ficar muito mal, com
Deus e com a Humanidade.
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