
“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.

“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.

RESPONDA O LEITOR
Qual é a religião, ou ismos quaisquer, que ensinam a ler os textos bíblicos 

que tratam dos Dons ou Carismas Mediúnicos? Qual é o meio de comunica-
ção, jornais, rádios, televisões, que tenham lugar e tempo para respeitar os 
ensinos bíblicos sobre a Graça Consoladora que os Dons do Espírito Santo 
facilitam? Como, então, evitar que a Justiça Divina imponha terríveis ajustes 
de contas?

(Aqueles que, no século dezenove, fizeram compilações e codificações, 
também muito erraram, por falta de melhores conhecimentos bíblico-profé-
ticos, e por terem deixado de lado o Livro dos Atos dos Apóstolos, as Epístolas 
e o INCONFUNDÍVEL APOCALIPSE, o Livro que, ao findar do segundo milênio, 
todos deveriam estudar com muito respeito. – Principalmente os capítulos 
12, 19, 14, 21 e 22. Ler nessa ordem, porque ao ser feita a Vulgata alteraram 
a ordem numérica dos capítulos. Por exemplo: o cap. 13, começo da besta 
romana, a grande corruptora, devia estar antes dos 10, 11 e 12, que já apon-
tam serviços RESTAURADORES)

Nenhum poder humano irá deter as terríveis faxinas apocalípticas, porque 
havendo UM PROGRAMA DIVINO, para o Espírito e a Matéria, os Mundos 
e as Humanidades, nos devidos tempos a JUSTIÇA DIVINA fará reconhecer 
os erros, os desvios impostos pelos comerciantes de falsas ciências e falsas 
humildades.

Havendo limpeza de CONSCIÊNCIA, com pouco papel se ensina o que Deus 
quer de Seus filhos, porque todos são iguais para com Suas Leis Eternas, 
Perfeitas e Imutáveis (os rotulismos são filhos das podridões humanas).

Ajude a imprimir e distribuir os Boletins que não atraiçoam a Doutrina 
Enviada por Deus – a da Lei, do Verbo Modelo e dos Dons Intermediários.
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FIM DO SEGUNDO MILÊNIO, TEMPO DE IGNORÂNCIAS ESPIRITUAIS; TEMPO 
DE MATERIALISMOS, BRUTALIDADES, ABOMINAÇÕES; TEMPO DE CRIMES 
ELITISTAS, CRIMES OFICIAIS, DE IMORALIDADES PASSIVAS E ATIVAS; TEMPO 
EM QUE POLÍTICOS, SOCIÓLOGOS, ECONOMISTAS, PSICÓLOGOS, JURISTAS E 
QUANTOS MAIS ACHAM DE FALAR... E que, infelizmente, todos esquecem do 
ESPÍRITO E DA MORAL, esquecem dos erros dos religiosos profissionais, dos 
traidores da VONTADE DE DEUS, e de todos aqueles que, COM SEUS ISMOS 
CHEIOS DE ERROS, FALHAS E OMISSÕES, semeiam desvios das VERDADES 
BÍBLICO-PROFÉTICAS, aquelas que, desde o BERÇO, ou dadas conjuntamen-
te com os primeiros alimentos, fariam colocar os fatores ESPÍRITO E MORAL 
acima de todos os demais, obrigando cada filho de Deus a querer ficar bem 
com a JUSTIÇA DIVINA, aquela que é IMPOLUTA, aquela que não comercia 
com falhas ocasionais ou propositais, aquela que obriga o contraventor da LEI 
DE DEUS a pagar até o último ceitil, ou nos tenebrosos abismos da subcrosta, 
ou nos umbrais, ou nas encarnações expiatórias!

Sim, entendam bem os RESPONSÁVEIS PELA ORIENTAÇÃO DAS CRIANÇAS, 
que o maior de todos os males sempre foi este: AS FALSAS CIÊNCIAS E AS 
FALSAS HUMILDADES APLICADAS PELOS QUE ATRAIÇOAM A VONTADE DE 
DEUS, EM NOME DE DEUS, EM NOME DOS ENSINOS ENVIADOS POR DEUS!

Tal como bem adverte o Verbo Exemplar, no EVANGELHO: “Ai de vós, que 
colocais mandamentos de homens no lugar dos Mandamentos de Deus!”.

Esses tais, os mercadores de mistificações, de vestes, gestos, dogmas palha-
ços, discursozinhos histéricos e muitos outros engodos, ORGANIZADOS COMO 
ESTÃO e amparados por seus ESTATUTOS CRIMINOSOS, (e o endosso dos bobos 
que os aceitam, os que compram ignorâncias e erros e ficam felizes com as 
sujeiras compradas), de maneira alguma desejam que a DOUTRINA DE DEUS 
venha a RETOMAR O SEU LUGAR NA CONSCIÊNCIA DOS FILHOS DE DEUS.

(Como bem ensinam o Sermão Profético e o Apocalipse, as sujeiras pra- 
ticadas pelos religiosismos espúrios viriam a ser tamanhas, que ao findar do 
segundo milênio, terríveis cataclismos, de variada ordem, reduziriam os viven-
tes a um terço (e Maria em Fátima disse um quarto), porque só assim, haven-
do UM COMEÇO QUASE NOVO DE TUDO, os filhos de Deus RETORNARIAM 
AOS ENSINOS E ÀS GRAÇAS DE DEUS. – Esse tempo, do pós-dilúvio de fogo, 
é aquele chamado, no Apocalipse, de: UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA)

QUAL A DOUTRINA ENVIADA POR DEUS, 
E QUE HOMENS PERVERSOS ADULTERARAM?

1 – Uma Lei de Deus foi dada, para TODA A CARNE, isto é, para cada filho de 
Deus, e para ser vivida fora e acima de purulências religiosistas, e sectárias 
quaisquer. Perante a Lei Moral Básica não existem rótulos nem rotulados, 
donos de religiões, súcias ou camarilhas com seus negócios de mil e umas ence-
nações, ou engodos mistificadores, por onde uns bancam donos da VERDA-
DE e os outros, os bobos, os que devem comprar sórdidos mandamentos de 
homens, vestes e gestos palhaços, dogmas ridículos, falácias hipócritas, etc.;



2 – Um Verbo Modelar e Modelador foi enviado por Deus, o PRINCÍPIO 
ÚNICO; é o Messias Exemplar, o ALFA E ÔMEGA do Apocalipse, cuja SIGNI-
FICAÇÃO TOTAL os terrícolas terão de vir a conhecer. Em lugar de O IMITAR, 
como máximo executor da Lei de Deus, o que fizeram Dele foi – capacho de 
sórdidas politicalhas e fartos comércios hipócritas;

3 – Os Dons Intermediários, chamados na Bíblia Dons do Espírito Santo, 
cuja função é favorecer a comunicabilidade entre os da carne e os de fora 
da carne, para os encarnados terem como RECONHECER A INGERÊNCIA DA 
JUSTIÇA DIVINA, em todas as suas ações. A função da REVELAÇÃO PERENE 
é advertir, ilustrar e consolar, e os clérigos vendedores de mentiras, que 
sempre foram os inimigos da REVELAÇÃO PERENE, truncando a função dos 
Dons Intermediários, transformaram os filhos de Deus em IGNORANTES ESPI-
RITUAIS, MATERIALISTAS, BRUTOS E IMORAIS!

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 reli-
giosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verda-
deiro, 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 matareis 
e por todos estes crimes respondereis.”

(Todos os demais informes, atinentes à Lei, ao Verbo Modelo e aos Dons 
Intermediários, e sobre as Promessas de Deus que deviam vir antes de findar 
o segundo milênio, estão no Livro: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODI-
GIOSAS)

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.
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