
O Aviso Final

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.

PRECE AO ANJO GUARDIÃO
Pai Divino, Sagrado Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, 

Causa Originária do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humanida-
des, 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 difi-
culdades, 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 melho-
res 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 inspira-
ções, 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..

OBS.: Os Dons Espirituais são dados por Deus para que haja os intercâm-
bios 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 DESCEN-
DO SOBRE O FILHO DO HOMEM”.
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O AVISO FINAL

Do Princípio Único, ou Deus, tudo parte, Nele movimenta, desabrocha 
Virtudes Latentes, e, portanto, retorna como Deus o é, ESPÍRITO E VERDA-
DE, OU DEUS EM DEUS.

Os filhos de Deus descobrem, com muito custo e vastíssimos sofrimen-
tos, aquilo que em Deus é Eterno, Perfeito e Imutável. Quando chegam a 
descobrir alguma coisa, percebem que as Leis Regentes Fundamentais, os 
Mundos e as Humanidades, e todos os Fatos do Infinito e da Eternidade, 
não dependem do homem, para serem como são.

Descobrindo que as Verdades Divinas trilham Seus próprios caminhos, 
descobrem que Seus inimigos, ou adversários, terão que ser esmigalhados, 
em tempo certo, pela Justiça Divina. Ela atua através de FATOS, não palpi-
tes esfarrapados...

Para Seus filhos terem fundamentais noções de COMPORTAMENTO, Deus 
enviou a Lei Moral e um Cristo Modelar e Modelador, Exemplificador de 
Conduta. São as Duas Testemunhas, Fiéis e Verdadeiras, como assinala o 
Apocalipse, e, diante Delas, as estultícias humanas terão que mudar de 
rumo, custe o que custar...

Como Graça Consoladora, que adverte, ilustra e consola, entregou os 
Dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, e, pelo Verbo Mode-
lar Encarnado, entregou um Pentecostes, um Batismo em Dons do Espírito 
Santo, como o Livro dos Atos expõe.

Depois disso, os fabricantes de religiões, seitas, bandeirolas inventadas 
por homens, verdadeiras máfias exploradoras de idolatrias, engodos e 
sórdidas politicalhas, forjaram toda sorte de corrupções, desvios, blasfê-
mias, ocultações de textos e falsas interpretações.

Comecem estudando a Primeira Testemunha: que aconteceria, na Terra, 
se todos procurassem viver a Lei de Deus? Seria necessário mais? Por que, 
não fazem?

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.

OSVALDO POLIDORO

EVANGELHO ETERNO OU DIVINISMO – APOCALIPSE, 14, 6.

“NÃO SÓ PARA RESTAURAR O QUE DEUS ENTREGOU POR MOISÉS E 
JESUS, ELIAS DEVIA VOLTAR, MAS TAMBÉM PARA ENTREGAR O EVAN-
GELHO ETERNO, OU DIVINISMO, QUE DEUS SÓ VEIO A PROMETER NO 
APOCALIPSE, CAPÍTULO 14, VERSÍCULOS DE 1 A 6.”

USEM AS MAIS PODEROSAS ORAÇÕES.

USEM ÁGUAS FLUIDIFICADAS E ENERGETIZADAS.

Este Livreto foi feito, para no mínimo de tamanho físico, apresentar aos 
precisados de Socorro Divino, quer os Sagrado Documentário que a Bíblia 
apresenta, quer as Orações mais diretamente evocativas e rogativas, por 
constituir o tempo chegado, o findar do II Milênio, aquele em que a Huma-
nidade irá enfrentar grandes e muito evidentes perigos, apontados por 
Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, os mesmos que o Apocalipse apresen-
ta nos capítulos 17, 18 e 19.

Valham-se do Ensinos Divinos sobre a Lei de Deus, os Textos Bíblicos sobre 
as Graças do Santo Mediunismo, e o Maravilhoso Trabalho das Legiões 
Angélicas, dos Espíritos Mensageiros de Deus.

LEVEM AOS CONFINS DA TERRA, OS ENSINOS DA DOUTRINA QUE É DE 
DEUS!

TENHA ESTE LIVRETO A CABECEIRA DA CAMA E DA VIDA.

UM DEUS – UMA VERDADE – UMA DOUTRINA

Coopere para divulgar esta MENSAGEM DIVINA.
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9 – NÃO DARÁS FALSO TESTEMUNHO.
10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.

Para falar em Evangelho, ou Cristianismo, importa que procurem saber o 
que estas perguntas representam, pois o Cristo Modelar e Modelador vale 
como INSTITUIÇÃO QUE REVELA A SÍNTESE INICIÁTICA TOTAL, tudo o que 
emana de Deus e a Deus retornará, seja Espírito ou Matéria. Entendam o 
Alfa e Ômega:

Por que, era de antes de haver Mundo?
Por que, foi anunciado milhares de anos antes de encarnar?
Por que, na hora de encarnar, foi anunciado pelo Mensageiro Gabriel?
Por que, não nasceu de homem, e sim em virtude de fenômeno mediúni-

co, ou dos Dons do Espírito Santo?
Por que, tinha os Dons do Espírito Santo, SEM MEDIDA?
Por que, obrou grandiosos feitos mediúnicos?
Por que, afirmou que não ficaria no túmulo?
Por que, não ficou no túmulo?
Por que, retornou para Batizar em Dons do Espírito Santo, isto é, para 

deixar o Pentecostes, ou cumprir a Promessa de Deus?
Por que, teve contato com os seguidores, por mais de onze anos, até fica-

rem prontos os escritos constituintes do Novo Testamento?
Por que, mandou entregar o Apocalipse, o Histórico do Porvir, por cima 

do qual ninguém passará?
A Segunda Testemunha do Princípio jamais Se constituiria na traição à 

Primeira Testemunha, como querem os tribofeiros fabricantes de engodos 
religiosistas e os apologistas de bandeirolas inventadas por homens. Ele dá 
testemunho da Lei Moral:

“Vai e vive a Lei.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e a praticam.”
“Quem peca contra um mínimo Mandamento da Lei, é como pecar contra 

toda a Lei.”
“Por toda a palavra proferida o homem responderá.”
“Não vim derrogar a Lei, mas sim dar-lhe cumprimento.”
“Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis.”
No Cristo Modelar e Modelador está a SÍNTESE DE TUDO AQUILO QUE 

SAI DE DEUS, OU DO PRINCÍPIO, E QUE AO PRINCÍPIO OU DEUS TERÁ QUE 
RETORNAR. Todo Cristo Modelo, de todo e qualquer Mundo, ou Humani-
dade, representa o que sai de Deus e tem que retornar a Deus, através do 
processo desabrochador. O conceito de SALVAÇÃO é simplesmente estúpido. 

O Programa Divino ordena desabrochar, até vir a ser ESPÍRITO E VERDADE, 
como o Princípio o é. O Reino de Deus não vem de fora, como o Verbo ensinou!

Hermes, Crisna e Pitágoras foram mestres do DIVINO MONISMO. O Cristo 
Modelar e Modelador foi e é a MARCA EXEMPLAR OU VIVENTE DO DIVINO 
MONISMO, COLOCADA POR DEUS DIANTE DE SEUS FILHOS. Contra a Lei 
Moral e contra o Cristo Modelo, tudo será esmigalhado, por cataclismos, 
tragédias, dilúvios de fogo, água, seca, angústias e desesperos, etc. Mudem 
os homens, porque a VERDADE não muda.

Dons do Espírito Santo, veículos da Graça Consoladora que é a Revelação, 
eis sobre o QUÊ, o Cristo Modelo EDIFICOU A DOUTRINA DO PAI, da qual 
foi humilde transmissor. Blasfemar contra os Dons Espirituais é o maior dos 
crimes, na boca do Cristo Modelo. E os donos de religiões e sectarismos 
não sabem fazer outra coisa!... Tudo torcem, corrompem, ou escondem, ou 
dão falsas interpretações, e tudo para a defesa de suas mórbidas facciosi-
dades, comércios ou purulentas igrejinhas. Estude cada um por si, os textos 
bíblicos, para fugir de tais crimes:

“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.
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“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.

Na hora de terminar a RESTAURAÇÃO DO CRISTIANISMO, de repor no 
lugar a Lei Moral, o Cristo Modelar e Modelador, e, como Graça Consolado-
ra, repor no Mundo o cultivo sadio dos Dons do Espírito Santo, também é 
hora apocalíptica de informar sobre estas verdades bíblico-proféticas:

A – Estais no fim do período apocalíptico chamado PRIMEIRO CÉU E 
PRIMEIRA TERRA, e, como tal, por causa dos tremendos erros cometidos, 
profundos abalos varrerão o Mundo e a Humanidade;

B – Conseguintemente, com a tremenda varredura apocalíptica, tereis de 
adentrar o período apocalíptico chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA 
TERRA;

C – Consoante avisam, o Sermão Profético e o Apocalipse, este a partir do 
capítulo 14, viria à Humanidade um EVANGELHO ETERNO ou AVISO FINAL.

Como a Lei de Deus, o Cristo Modelar e Modelador, e, os Dons do Espíri-
to Santo, não têm substitutivos, O AVISO FINAL é o Aviso Final, e os fatos 
apocalípticos Dele darão testemunhos totais, custe o que custar, doa a 
quem doer, porque a hora é de profundas renovações.

Podereis negar, como tendes o infame hábito de fazê-lo, as verdades bíbli-
co-proféticas, os avisos vindos de Deus... Mas jamais conseguireis negar, os 
cataclismos e as tragédias, dilúvios de água, seca e fogo, endemias, epide-
mias, angústias e desesperos que varrerão o Mundo e a Humanidade...

DE DEUS, PRINCÍPIO OU PAI DIVINO – A Essência Divina, Onipresente, 
Onisciente e Onipotente, que tudo emana, sustenta e destina, por leis eter-
nas, perfeitas e imutáveis. Dele tudo parte, Nele movimenta e Nele atinge 
a finalidade, pois o que Dele sai, a Ele retornará, seja Espírito ou Matéria. 
Em Deus não há mistérios, milagres ou enigmas, porém LEIS, ELEMENTOS E 
FATOS. Antes de assim entender e viver, tereis de sofrer muito. A VERDADE 
TOTAL é que liberta totalmente.

DO ESPÍRITO FILHO – São as centelhas emanadas do Princípio ou Deus, 
com todas as VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, que devem desabrochá-
-las, através do processo evolutivo, nos mundos e intermundos, sujeitas 
a vicissitudes, necessidades, nascimentos e mortes, etc. Quanto mais vier 
a conhecer sobre o Princípio e Suas Leis Regentes Fundamentais, ou mais 
viver em Espírito e Verdade, menos sofrerá.

DA MATÉRIA – Para haver Matéria tem que haver isto: Essência Divina 
ou Deus, Luz Divina, Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido e Sólido. 
Depois de Deus tudo é gamático, apresenta-se em múltiplos graus ou esca-
lões. Os quatro primeiros Elementos tudo penetram, em tudo estão, no 
plano material.

DO PERISPÍRITO – Ao redor da centelha, emanada de Deus, ou do Prin-
cípio, vai se formando a primeira coroa, que é Luz Divina, traço de união 
entre o Espírito e a Matéria. E a partir daí, formam-se as sete coroas ener-
géticas, que, por sua vez, fornecem campo para o Éter e para a Substância. 
Em cada coroa forma-se um centro de força, chacra ou plexo, e comandam 
sentidos e mediunidades ou dons espirituais. Cumpre jamais esquecer, que, 
como o espírito-filho terá que voltar a ser ESPÍRITO E VERDADE, COMO O 
PAI O É, o perispírito se forma para possibilitar ao espírito o comando dos 
sentidos e das faculdades, e, por fim, divinizando-se, entregará o espírito 
à condição de ESPÍRITO E VERDADE, findando sua tarefa. Quando o espíri-
to se apresentar como UNO TOTAL, não mais terá perispírito. Se tiver que 
cumprir função como encarnado, Cristo, Delegado, Ungido, Elo Divino ou 
Verbo Divino, ou que nome queiram dar, terá de se adaptar, restringir, dimi-
nuir, ou limitar vibracionalmente ao Mundo ou Planeta no qual tiver que 
cumprir tarefa messiânica.

DA VERDADE, DO AMOR E DA VIRTUDE – Conhecendo a Verdade, prati-
cando o Amor e acumulando a Virtude, o espírito-filho se tornará UNO 
TOTAL. Tudo é questão de desabrochamento interior, pois o Reino de Deus 
jamais virá de fora, de segundos ou terceiros, ou através de simulações, 
fingimentos ou engodos religiosistas, ou de fazer discursos lambeteando 
Deus, os Cristos, ou quem quer que seja.

DOS CRISTOS – Os Planetas têm os seus, os Sistemas Planetários idem, os 
Grupos de Sistemas, as Galáxias e as Metagaláxias. Sempre filhos de Deus, 
centelhas que se vão tornando cada vez mais UNAS, comandando Mundos 
e Humanidades. Há desabrochamento até à UNIÃO TOTAL, e, normalmen-
te, as funções variam com o desabrochamento. Nenhum Mundo começa 
com um Cristo Planetário e com Ele termina o seu ciclo total, porque antes 
disso o espírito-Cristo sobe na gradação hierárquica e marcha para outros 
níveis de comando ou ação. Faz bom tempo que Jesus não mais é o Cristo 
terrestre, pois desempenha outras funções, sendo agora aquele citado no 
Apocalipse, como semelhante ao Filho do homem, que guiará com vara de 
ferro ou mais rigor da Justiça Divina, consoante a evolução da Humanidade, 
como é fácil entenderem.

DA LEI MORAL – Não virá outra, pois a Verdade não muda, e, normal-
mente, O MECANISMO DA JUSTIÇA DIVINA fará que venham a entendê-La 
e vivê-La, totalmente.

DO CRISTO MODELO – Não virá outro, e, normalmente, a JUSTIÇA DIVINA 
fará que O entendam, a fim de imitá-LO, ou seguir-LHE a trilha, pois repre-
senta a saída de Deus e a volta a Deus, do Espírito e da Matéria.
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DOS DONS DO ESPÍRITO SANTO – Mediunidades, carismas, os veículos 
da Revelação, em seus múltiplos graus e matizes fenomênicos. Todo erro 
cometido contra a Lei, o Cristo Modelo e os Dons do Espírito Santo, caro 
custarão.

DA FALSA CIÊNCIA E DA FALSA BONDADE, OU FALSA HUMILDADE – Tais 
purulências muito mal produzem, porque colocam religiões e sectarismos, 
ou bandeirolas inventadas por homens, no lugar dos Mandamentos da Lei 
e do Cristo Modelo de Comportamento. É por isso que os lugares de pranto 
e ranger de dentes, e as encarnações expiatórias, funcionam farta e ampla-
mente!... Podeis mentir aos homens, porém jamais iludireis a JUSTIÇA 
DIVINA. Confundir entre a VERDADE e os morbidismos religiosistas huma-
nos é obra de tolos!...

SERVOS DE DEUS – São aqueles que procuram viver a Lei Moral e imitar 
o Cristo Modelo, também cultivando decentemente os Dons do Espírito 
Santo. Rótulos mundanos e manobrismos de igrejinhas, panelinhas, súcias 
e camarilhas, levam ao pranto e ao ranger de dentes, e, depois, às encar-
nações dolorosas.

CICLOS E ERAS – As Escrituras não mentem, não enganam. No Sermão 
Profético e no Apocalipse estão citados os tempos e tempos, em que a 
JUSTIÇA DIVINA, agindo, faz marchar no RUMO CERTO, custe o que custar, 
doa a quem doer.

DONOS DE RELIGIÕES, SEITAS E DOUTRINAS – Os piores inimigos da 
Humanidade, cegos que conduzem cegos, caindo todos em erros. Ninguém, 
encarnado ou desencarnado, é maior do que a Lei e o Cristo Modelo, que 
valem por INSTITUIÇÕES DIVINAS. Se aqueles que, como crentes ou adep-
tos de religiões, seitas e doutrinas, vissem como se vão encontrar, no plano 
espiritual, os seus mentores, os donos de religiões, seitas e doutrinas, 
certamente mudariam de opinião, de conceito e de práticas, pois compre-
enderiam que a JUSTIÇA DIVINA jamais endossa capciosidades, hipócritas 
monopólios, trustes editoriais, malícias de igrejinhas politiqueiras, etc.

EXAMINAI AS ESCRITURAS – Examinando as Escrituras, tereis o Funda-
mento Moral na Lei de Deus, o Fundamento de Exemplificação no Verbo 
Modelar e Modelador, e, como Graça Consoladora, os Dons do Espírito 
Santo, os veículos da Revelação, aquilo que os anjos ou espíritos usam, 
para as informações, os sinais e os prodígios chamados extras ou milagro-
sos. Atrás das religiões e das bandeirolas humanas estão os portadores de 
mórbidos facciosismos, os comerciantes de seus interesses subalternos, 
os fanáticos de variada ordem, os déspotas psicológicos que se fingem de 
místicos, isto é, tudo aquilo que a Lei de Deus, o Cristo Modelo e os Dons do 
Espírito Santo jamais endossaram, jamais endossarão. Da parte de Deus o 
que importa é VIVER A LEI NAS OBRAS SOCIAIS, IMITAR O CRISTO MODELO 
NAS MESMAS OBRAS SOCIAIS, E, NO SEIO DA LEI E DO CRISTO MODELO 
CULTIVAR DECENTEMENTE OS DONS ESPIRITUAIS.

O NOVO CÉU E A NOVA TERRA – Jamais as purulências religiosistas, 
sectárias ou quaisquer outras, ditas religiosas, irão alterar O PROGRAMA 
DIVINO, aquilo que terá de acontecer, como o Sermão Profético e o Apoca-
lipse assinalam, para os fins do segundo milênio do Cristianismo, e a entra-
da, portanto, no período chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA. 
Confundir a JUSTIÇA DIVINA com os conchavismos humanos, de religiões 
ou seitas, é obra de loucos. A hora apocalíptica é aquela em que a Lei Moral, 
o Cristo Modelo e os Dons do Espírito Santo, EXPOSTOS CORRETAMENTE, 
FORA DE FALSAS INTERPRETAÇÕES, sejam postos ao alcance de todos os 
filhos de Deus, de todas as partes da Terra, sem nenhuma subordinação 
a monopólios religiosistas ou grupos facciosos quaisquer. Que aquilo que 
não é de FABRICAÇÃO HUMANA, fique para sempre ACIMA DE PURULÊN-
CIAS HUMANAS.
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