
O Segundo Fator da Doutrina é o Verbo Exemplar, vivido por Jesus. 
Jesus foi por Deus UNGIDO ou FEITO DELEGADO a representar tudo o 
que deriva do Princípio ou Deus, devendo a Deus retornar como ESPÍRI-
TO E VERDADE. Há no VERBO DIVINO uma SIGNIFICAÇÃO TOTAL. Portan-
to, Seu título no Apocalipse é ALFA E ÔMEGA. E como retornar a Deus 
fora da Lei Moral Básica é impossível, leia bem cada um como Jesus, o 
VERBO MODELO, falou sobre a Lei de Deus. Nenhum hipocritismo, cleri-
cal ou qualquer outro, forjado por ismos quaisquer, tomará o lugar da Lei 
de Deus e do Verbo Modelo perante a Justiça Divina. Inventar nojentas 
bajulações, hipócritas lambetismos, sórdidas posturas e palhaças vesti-
duras, irá custar sempre muito caro, porque transferir à Justiça Divina as 
podridões humanas é crime total. É na vida comum, nas práticas sociais, 
como bem ensina Deus através do Profeta Ezequiel, capítulo 18, que se 
fica bem com a Justiça Divina. Mas, desgraçadamente, vem de longe, de 
muito longe, o crime de inventar falsidades para colocar no lugar das 
ORDENANÇAS DIVINAS, que são puras e simples, isto é, nunca hipócritas.

Aos Dons Intermediários, Mediunidades, na Bíblia chamados Dons do 
Espírito Santo, cumpre a tarefa de facilitar intercâmbios entre encarna-
dos e desencarnados. Portanto, através de Moisés e de Jesus, Deus apre-
sentou 2 Grandes Eclosões Mediúnicas, para bem lembrar a Seus filhos, 
que à Revelação cumpre: ADVERTIR, ILUSTRAR E CONSOLAR. Mas o clero 
judeu e, mais tarde, em 313, o Império Romano forja a Besta Apocalíp-
tica, que usurpa o nome e a Divina Essência da Doutrina de Deus, para 
impor falsas ciências e falsas humildades aos tolos. E para cúmulo das 
blasfêmias, chama a Graça dos Dons e dos sinais e prodígios decorrentes 
de COISAS DO DIABO, enviando os portadores de Dons às fogueiras da 
Inquisição.

APOCALIPSE, CAPÍTULOS 12, 19, 14, 21 E 22.
Nenhuma podridão humana, clerical ou qualquer outra, poderia jamais 

tripudiar para sempre contra a Justiça Divina, a que ZELA PELO PROGRA-
MA DIVINO, para o Espírito e a Matéria, Mundos e Humanidades. Chega-
do o findar do segundo milênio, tragédias punitivas reduzirão os huma-
nos e não humanos a um terço, Maria em Fátima disse um quarto, para 
depois haver a entrada no período apocalíptico: UM NOVO CÉU E UMA 
NOVA TERRA, onde o Brasil irá cumprir a tarefa de capitanear a Grande 
Renovação, a vivência da Lei, do Verbo Modelo e dos Dons de Deus.
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CUIDADO COM A BESTA!
MENSAGEM AOS MILITARES E POLÍTICOS DO BRASIL.

 Ao findar do segundo milênio, com todas as tragédias apocalípticas e 
renovadoras a terem cumprimento, importa que os mais responsáveis 
pelo Brasil saibam a diferença que há entre CRISTIANISMO e catolicismo 
romano, a fim de neutralizar os nefastos mergulhos dos lacaios da Besta 
Apocalíptica no comunismo ateu, arrastando o Brasil para abismos tene-
brosos. Conheçam o Cristianismo aprendendo-o através da Bíblia, para 
fugir do império da Besta, que tudo procura arrastar para o MAL, ou poli-
tiquismo violento, uma vez que sabe nada ter de CRISTÃO a dar.

1 – 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.

2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconteceu depois 
dos ENSINOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, 
ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de 
culto verdadeiro, etc.

3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de 
Profetas ou Médiuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometeu a 
vinda do Verbo Exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes ou Derrame 
de Dons para TODA A CARNE, aquilo que o Livro dos Atos dos Apóstolos 
registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o 
segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los:

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 RABINOS OU 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.”

O MARAVILHOSO INTERMEDIÁRIO
Resumo dos Dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, 

nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim 
carismas ou mediunidades, por onde Anjos ou Espíritos Mensageiros 
produzem maravilhas:

“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 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.

QUANDO COMEÇARAM AS MISTIFICAÇÕES?
Cada filho de Deus deve ser informado sobre a Lei Moral Básica, pois 

da responsabilidade de seus procedimentos ninguém jamais fugirá; tudo 
será contado, pesado, medido, perante a Justiça Divina, jamais havendo 
pútridos artificialismos clericais, ou quaisquer outros, que possam tripu-
diar contra a Justiça Divina. Entretanto, homens perversos, hipócritas, 
sacerdotes, fariseus, escribas e outros muitos fabricantes de ismos e mais 
ismos, procuraram e procuram modos de impor às pessoas ignorantes, 
criminosos sucedâneos à Lei de Deus e à Justiça Divina. Enchem-se de 
vestes e gestos palhaços, aplicam rituais ridículos, tomam poses muito 
bem estudadas, forjam dogmas blasfemadores, tudo a bem de usurpar 
o nome da Doutrina que tem simplesmente de colocar a Lei de Deus no 
topo de TODO COMPORTAMENTO HUMANO.
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