
EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 6)
PRINCÍPIO OU DEUS – Essência Divina Onipresente, Onisciente e Onipo-

tente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a Reintegração 
Total. O Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, e as Leis Rela-
tivas, retornarão à Unidade Essencial, ou Espírito e Verdade. Se deixasse 
de Emanar, Manifestar ou Criar, nada haveria sem ser Ele, Princípio Onipre-
sente. Como o Princípio é Integral, não crescendo nem diminuindo, tudo 
gira em torno de ser Manifestador e Manifestação, 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 eternamente 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 ESSENCIAL e a Ele retorna 
como UNO TOTAL. O Túmulo Vazio é mais do que a Manjedoura. (Enten-
dam 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 Divin-
dade Total, União Total, isto é, perdendo em RELATIVIDADE, para ganhar 
em DIVINDADE.

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

O Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, além de conter 
a documentação bíblica da Doutrina do Caminho, do Gênese ao Apocalip-
se, portanto fora de malícias clericais, e de erros veiculados por compila-
ções e codificações cheias de erros e falsas interpretações, contém todas 
as Orações necessárias aos diferentes pedidos socorristas. É O EVANGE-
LHO ETERNO prometido em Apocalipse, 14, 6. Depois dos terríveis aconte-
cimentos, para que haja a entrada no período apocalíptico chamado UM 
NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, os filhos de Deus entenderão o PORQUÊ, 
o motivo profético desse AVISO FINAL à Humanidade.
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ALERTEM-SE OS INTELIGENTES E HONESTOS
Há um Programa Divino para o Espírito e a Matéria, os Mundos e as 

Humanidades, e, conseguintemente, esse Programa deriva do Princípio, 
Deus ou Pai Divino, ou que nome Lhe desejem dar, pois para SER O QUE É, 
não depende de conceitos ou de nomenclaturas humanas quaisquer. É o 
SER ONIPRESENTE, PRIMEIRO ESTADO, CAUSA ORIGINÁRIA, nada havendo 
que Dele não seja derivação, parte e relação. Negar o Princípio é próprio 
de mentecaptos ou retardados mentais, pois a simples imoralidade não é 
capaz de produzir tamanho descalabro racional.

Todo movimento, do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humani-
dades, a fim de atingir a Sagrada Finalidade, ou RETORNO AO PRINCÍPIO, 
COMO ESPÍRITO E VERDADE, está sujeito à Lei dos Ciclos e das Eras, das 
Etapas Evolutivas, pois nada é, nem existe, nem movimenta e nem atinge 
a Finalidade Sagrada, fora de Leis Regentes Fundamentais. Agir fora ou 
contra tais Leis é ferir-se, é impor-se o sofrimento, o pranto e o ranger dos 
dentes, na carne ou fora dela. E o pior é que retarda o tempo de chegada à 
TOTAL UNIÃO DIVINA. Somente a ignorância e a loucura podem justificar o 
fato de um espírito já racional agir contra o Princípio e Suas Leis Regentes 
Fundamentais.

No seio da Lei dos Ciclos e das Eras, a Humanidade lotada na Terra está 
findando a Primeira Parte, ou Primeira Metade, ou aquele período apoca-
líptico chamado Primeiro Céu e Primeira Terra.

O Sermão Profético e o Apocalipse foram entregues à Humanidade 
lotada na Terra, para terem CONHECIMENTOS DE TAIS REALIDADES. Igno-
rar os tempos assinalados em tais Documentos Proféticos também é obra 
de mentecaptos ou retardados mentais. Porque ninguém fugirá dos terrí-
veis acontecimentos que hão de produzir as mais profundas e significati-
vas RENOVAÇÕES.

Qual é, pois, o Programa Divino? Que ENSINOS e que GRAÇAS foram 
entregues à Humanidade lotada na Terra, para que, conhecendo-os e 
vivendo-os, possa fugir dos erros, das blasfêmias, e, portanto, livrar-se 
dos terríveis sofrimentos? Os ENSINOS e as GRAÇAS são de Deus, não 
de homens, nunca dependeram de teologias, catecismos, compilações e 
codificações feitas por homens, obras cheias de erros, falhas, omissões, 
afirmações ridículas e estúpidas.

Procure saber, cada filho de Deus, como vieram à Humanidade os ENSI-
NOS e as GRAÇAS DE DEUS, através da Revelação, da comunicabilidade 
dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, e, portanto, de Grandes Vultos Messi-
ânicos. Porque tais Vultos Messiânicos entregaram RECADOS DIVINOS, 
não os fabricaram. Ler o que abaixo vai exposto é saber o que FICARÁ NO 
MUNDO COMO DOUTRINA A SER VIVIDA, depois do dilúvio de fogo, ou 
guerra atômica, que reduzirá a Humanidade a um terço.



E ninguém esqueça que, se não tivessem corrompido a Doutrina do 
Caminho, jamais haveria necessidade de tamanhos sofrimentos RESTAU-
RADORES:

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, anuncia-

do antes de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce em virtude 
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 ignorantismos 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 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.”

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 mata-
reis e por todos estes crimes respondereis.”

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 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; fala-
rão novas línguas; manusearão serpentes; bebendo potagem mortífe-
ra, 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.

Aí estão, vindos de Deus, aquilo que homens não fabricam – A Lei de 
Deus, o Verbo Exemplar ou Modelar e Modelador e os ensinos sobre os 
Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades. Como o Verbo Ressur-
reto ordenou, em Atos, 1, 1 a 8, através do cultivo nobre da Revelação 
Generalizada a partir do Pentecostes, deveriam ESTENDER AOS CONFINS 
DA TERRA A DOUTRINA DA VERDADE.

Desgraçadamente, clerezias, profissionalismos idólatras ou engodantes, 
fabricantes de discursozinhos histéricos ou palavrórios mentirosos, 
homens cheios de rotulismos e gestos fingidos, e mórbidos facciosismos, 
e programas editoriais capciosos, ou movimentos defendendo manobris-
mos de máfias e súcias exploradoras de gentes menos avisadas, tudo isso 
invadiu a Humanidade, EM NOME DA DOUTRINA ENTREGUE PELO VERBO 
EXEMPLAR.

Leiam, portanto, no Apocalipse, nesta ordem numérica, por estarem os 
capítulos invertidos, os acontecimentos que hão de produzir a GRANDE 
RENOVAÇÃO e a entrega do EVANGELHO ETERNO, citado em Apocalipse, 
14, 6. Capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22.
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