
Que às numerosas legiões de Hindus, profundamente ligadas às mais remotas 
Civilizações do Planeta, formando portanto nas Altas Cortes da Hierarquia Terres-
tre, sejam concedidas pelo Senhor Planetário as devidas oportunidades, para que 
forcem, sustentem e imponham a Suprema Autoridade. Que nesta hora cíclica, em 
que a Terra transita de uma para outra Era, as Mentes humanas possam receber os 
eflúvios da Pureza e da Sabedoria, a fim de que sintam os Divinos Apelos do Cristo, em 
favor dos Santos Desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos.

Que as legiões de Caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam 
a encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver, 
proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da Moral, do Amor, da Revelação, 
da Sabedoria e da Virtude, pois que, fora dessa Ordem Doutrinária, não há Evangelho.

Quando cada um se propuser a Conhecer a Verdade e Praticar o Bem, findarão 
as súcias e camarilhas exploradoras de ignorantismos; e restarão os portadores de 
Dons Intermediários, dando de graça o de graça recebido de Deus. Também isso 
irão ensinar, os terríveis cataclismos renovadores.

EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 6)
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 Humanidades, 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 cres-
cendo 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 VIRTU-
DES 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. (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 autodiviniza-
ção, 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 RELA-
TIVIDADE, 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 apresentação é ferra-
menta do espírito filho de Deus. (É muito infeliz quem não procura entender isso).

O Apocalipse teve os capítulos alterados, ao ser feita a Vulgata (filha de muitos 
erros, e mãe de muitos outros mais...) Entretanto, antes de findar o segundo milê-
nio, dar-se-ão os terríveis fatos previstos, para haver a Grande Renovação. Estudem, 
no mínimo, os capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22.

EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS
é o Livro que contém os informes necessários e as mais Sublimes Orações, as 

Fontes de Ligação com as Legiões Angélicas ou Socorristas. É a Vontade de Deus; e 
palavras de Jesus; e Promessas do Apocalipse, que têm cumprimento.
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AS TERRÍVEIS ADVERTÊNCIAS DO APOCALIPSE
Clericalismos, religiosismos profissionais, mórbidos facciosismos, todos vendedo-

res de traições contra a Doutrina da Verdade, tudo fazem para não falar sequer na 
Lei de Deus; e adulteram a Significação do Verbo Exemplar, pois Dele fazem um 
mero endossante de mercancias formais e politiqueiras; e também torcem a inter-
pretação dos textos bíblicos que tratam dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou 
Mediunidades, sem falar no quanto escondem os textos do filhos de Deus, tudo 
para a defesa de patifarias, de blasfêmias, de manobrismos sórdidos. Agora, fim do 
segundo milênio, ao adentrar o período apocalíptico chamado UM NOVO CÉU E 
UMA NOVA TERRA, um dilúvio de fogo reduzirá os viventes a um terço, para que as 
gerações porvindouras RETORNEM À DOUTRINA que Moisés e Jesus, Estafetas de 
Deus, entregaram a TODA A CARNE... A toda a carne, não a súcias, camarilhas que 
tudo corrompem, criando carma negativo!

Moisés entregou a Lei de Deus e o Primeiro Pentecostes, ou Batismo 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 Consoladora Revelação, para evitar desvios 
comprometedores, comércios de engodos ou simulações, ou fingimentos, etc.

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, anunciado antes 

de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce em virtude de fenômeno medi-
único 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 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 matareis 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 profetizas-
se” – 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 ciên-
cia, 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 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 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; 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 blas-
femar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” – Jesus em Lucas, 12, 10.

A Doutrina Divinista proclama que é vivendo a Lei, imitando o Verbo Exemplar 
e cultivando nobremente os Dons Intermediários, que findarão as penitenciárias, 
cadeias, manicômios, sanatórios, asilos, orfanatos e outras aparências de BEM 
SOCIAL. Assim irão pensar e procurar agir as gerações do pós-dilúvio de fogo, aque-
las do EVANGELHO ETERNO, portanto conscientes do PROGRAMA DIVINO, não de 
palpites blasfemadores.

ORAÇÃO DIVINISTA
Dá-me, Sagrada Causa Originária, Deus ou Pai Divino, o poder de viver a Tua Lei, 

para que possa eu contribuir para a santificação da vida!
Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos, e 

mórbidos facciosismos, que tanto desviaram os filhos Teus do Reto Caminho, crian-
do o Mal que tanto se esparramou pelo Mundo!

(Não coloque vestes, gestos, rituais, discursos quaisquer, de invenção clerical ou 
de quem quer que seja, sob pretextos quaisquer, no lugar da Lei de Deus, da Signi-
ficação do Verbo Exemplar, e do nobre cultivo dos Dons e de seus sinais e prodígios 
consoladores; faça que cada filho de Deus leia e decida por si, como agir, perante 
a Justiça Divina. Da Lei, do Verbo e da Revelação Consoladora a Bíblia ensina certo, 
fora de purulentos enxertos!)

ORAÇÃO A MARIA
Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da 

vida, para que neles aflore o desejo de Conhecimento, Certeza e Bondade, deixando 
de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de 
culto espiritual.

Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, atendei ao 
clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o Caminho da Verdade 
que livra.

Doce Mensageira do Amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações 
aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor.

Senhora Eleita, inspirai o sentimento da Verdade, do Amor e da Virtude nos cora-
ções de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam 
aos lugares de pranto e ranger dos dentes.

Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos, a todos quantos erraram por causa 
dos fanatismos religiosos.

Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecidos da Lei e olvidados de 
Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor.

Ó ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, para que 
se convertam em verdadeiros anjos guardiães.

Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver.
Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida.
Ouvi, ó Símbolo das Mães, a voz dos que não podem falar.
Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia.
Dominadora de paixões, sede o anjo guardião, daqueles que temem resvalar nas 

vielas do pecado.
Consoladora dos aflitos, ungi com o Bálsamo do Amor aos que se encontram de 

coração angustiado.
Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas 

do mundo.
Depositai, ó Maria, em todos os corações, o sentimento de igualdade perante as 

leis que regem o Universo Infinito.
Conduzi ao pórtico da Verdade, ó candura, a quem se encontrar perambulando 

pelos caminhos da inverdade e do crime.
Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as 

verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da Divina Modelagem de 
Jesus Cristo.

Apontai, ó luminosa estrela, ao Testamento da Moral, do Amor, da Revelação, da 
Sabedoria e da Virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de uma 
vez para sempre, os braços abertos do Divino Amigo.

(Agora convém, e muito, ler com total atenção o cap. 22, do Apocalipse)
ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS

Ao Sagrado Princípio do Todo invocamos, do mais íntimo de nossa Consciência, 
em sinal de reverência à Verdade, ao Amor e à Virtude, propositando cooperar 
junto às Legiões de Pretos Velhos, Índios, Hindus e Caboclos, para os serviços que 
são chamados a desempenhar na Ordem Doutrinária.

Ao Cristo apelamos, como Diretor Planetário e Senhor dos Sete Escalões em que 
se distribui a Humanidade Terrestre, composta de encarnados e desencarnados, 
desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da Verda-
de e da Justiça, contra aqueles que, contrariando os Sagrados Objetivos da Vida, se 
entregam aos atos que contradizem a Lei de Deus.

Conscientes da integridade da Justiça Divina, afirmamos a mais fiel e intensa 
observância dos Mandamentos da Lei, conforme o Divino Exemplo do Verbo Exem-
plar, para todos os efeitos invocativos. Acima de alternativas constituirá barreira 
contra o Mal, em qualquer sentido em que se apresente, venha de onde vier, seja 
contra quem for, conquanto que, em defesa da Verdade, do Bem e do Bom.

Consequentemente, que aos bondosos Pretos Velhos seja dado refletir, em seus 
trabalhos, os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a Divina Tutela do 
Cristo Planetário, assim determinarem das Altas Esferas da Vida.

Que as legiões de Índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosa-
mente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigo-
rosa dos Altos Mentores da Vida Planetária. Lutando pela Ordem e pelo Bem, pelo 
progresso no seio do Amor, que tenham de Deus as graças devidas.
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