
Duas Ordens fazem parte da Criação: Anímica ou Espiritual, 
e Cósmica ou Material. A Reprodução caracteriza a Ordem 
Biológica, ou seja, Vegetal e Animal. Para o ser humano, a 
unidade se revela biologicamente em duas partes: Homem 
e Mulher. Da parte de Deus, houve distribuição de DIREI-
TOS E DEVERES. A falta de ESPÍRITO e de MORAL, isto é, 
de consciência da Origem Divina e da Sagrada Finalidade 
a ser atingida, causa profundos abalos, incluindo o bíblico: 
“pranto e ranger dos dentes”...

Só no Apocalipse está prometido O EVANGELHO ETERNO, 
o Aviso Final de Deus a Seus filhos lotados na Terra. Enten-
dam os filhos de Deus que tudo é importante, que há 
motivo para tudo que é criado, ou manifestado por Deus, 
e que na Ordem Anímica o mais importante de tudo é 
homens e mulheres medirem bem suas responsabilidades, 
ao findar do segundo milênio, quando por falta de respeito 
aos Desígnios Divinos, um apocalíptico dilúvio de fogo está 
pronto para eclodir, reduzindo os viventes a um terço, ou 
um quarto, como Maria avisou em Fátima, através de singe-
lo fenômeno mediúnico. Pensar no Homem e na Mulher, 
sem primeiro pensar no Princípio ou Deus, não fica bem a 
ninguém. Então, pensem com a devida dignidade!  Pensem 
como responsáveis!

Na Lei de Deus, não há lugar para machismos e feminis-
mos rasteiros...
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 DO PRINCÍPIO OU DEUS, DO ESPÍRITO E DA MATÉRIA,  
DO HOMEM E DA MULHER.

Em nenhum Documento Iniciático, em tempo algum desde 
que há História Humana registrada, um Escrito Iniciático ou 
Bíblico foi apresentado, como este que apresenta o Livro: 
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS. Porque, 
a partir do Deus Espírito e Verdade, havendo de conside-
rar a chamada Criação, que em resumo é Espírito e Maté-
ria, Mundos e Humanidades, no píncaro de tudo pairam o 
Homem e a Mulher, se quiserem considerar apenas a dife-
rença de sexo. Porque, Espiritual e Essencialmente, tudo 
tem uma só Origem Divina, um só Programa Desabrocha-
dor das Latentes Virtudes Divinas e uma só Sagrada Fina-
lidade a ser atingida. Eis o Documento Máximo, para defi-
nir em termos de conceito, a importância do Homem e da 
Mulher, na chamada Criação de Deus:

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

ciente 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, retorna-
rão à Unidade Essencial, ou Espírito e Verdade. Se deixas-
se de Emanar, Manifestar ou Criar, nada haveria sem ser 
Ele, Princípio Onipresente. 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 encar-
nações e desencarnações, até retornarem ao Seio Divino, 
como Unas ou Espírito e Verdade. Ninguém será eterna-
mente 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 EXEM-
PLAR, de tudo que deriva do UM ESSENCIAL e a Ele retorna 
como UNO TOTAL. O Túmulo Vazio é mais do que a Manje-
doura. (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 
autodivinização, 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 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 apresentação é ferramenta 
do espírito filho de Deus. (É muito infeliz quem não procura 
entender isso).

Considerando que há um só Princípio Originário, e que 
Esse Princípio tudo emana, sustenta e destina, e que o 
destino é a Reentrância Total ou Absoluta, é obrigatório 

apontar o ser humano como o topo da Escalada Biológica, 
o máximo de alcance evolutivo espiritual, a considerar no 
Planeta. E como tudo vem subindo de expressão evolutiva, 
e para dizer certo perante o Desígnio Divino é Divinizadora, 
é normal colocar o Homem e a Mulher na vanguarda de 
todas as conquistas biológicas.

Em termos de Civilização, considerando o conceito como 
Síntese de Todas as Virtudes, pode-se e deve-se colocar 
estas palavras no vértice de todas as cogitações imaginá-
veis: A VERDADE A SER CONHECIDA, O AMOR A SER APLICA-
DO E A VIRTUDE A SER ACUMULADA. E, portanto, ignorar o 
Supremo Documento de Ordenança Divina, que é a Lei de 
Deus, é cometer crime de traição contra o Desígnio Divino. 
Tenha-se em mente, que a Lei de Deus não foi enviada aos 
inconscientes...

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.
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