
MOVIMENTO BÍBLICO-PROFÉTICO
Depois do dilúvio de fogo, ou guerra atômica, reduzindo os viventes a um terço, ou

um quarto, os filhos de Deus irão descobrir o que significa a Doutrina do Caminho,
que o Verbo Modelo transmitiu, e mais tarde chamada: EVANGELHO. Ao se livrar dos
hipocritismos clericais, e dos mórbidos fanatismos sectários fabricados por homens, os
filhos de Deus aprenderão a respeitar O PROGRAMA DIVINO, procurando VIVER
EM FUNÇÃO DA JUSTIÇA DIVINA, fugindo das patifarias FORMALISTAS.

O SUPREMO DOCUMENTO
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.
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 profe-
tizarão, 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  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 blasfe-
mar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” − Jesus em Lucas, 12, 10.

*            *           *

DO GÊNESE AO APOCALIPSE TUDO É ISRAEL
Se os Patriarcas receberam Promessas; se Moisés entregou a Lei e o Primeiro

Batismo de Espírito; se Deus prometeu o Messias Exemplar e um Batismo de Dons
para toda a carne; e se o Messias fez tudo segundo as Promessas de Deus, como os
textos bíblicos provam, QUEM ATRAIÇOOU O POVO ESCOLHIDO?

O Povo Escolhido foi sempre atraiçoado pelos rabinos, ou padres, que foram colo-
cando mandamentos de homens no lugar dos de Deus, e, assim, perseguindo e matan-
do Profetas, culminando em matar o Messias Exemplar. Lendo a Lei de Deus e os
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DO CRIME DE IGNORAR OU NEGAR OS FATORES MEDIÚNICOS
Negar os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, os veículos da

comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, que são os desencarnados dignos
dessa tarefa, como Jesus afirma em Mateus, 22, versículos 21 a 33, é terrível blasfêmia,
é insultar uma Lei Divina, um Determinismo do Princípio ou Deus.

Não ler os textos bíblicos sobre os Dons do Espírito Santo, ou Mediunidades, ou negar
que eles existem, como fazem todos os padres e todos os fanáticos das doutrinas de
fabricação humana, é obra abominável, porque Bíblia sem os Dons do Espírito Santo e
a comunicação dos Desencarnados, ou dos Anjos Comunicantes, jamais será concebível.

Os textos que, na Bíblia, tratam dos Dons ou Carismas Intermediários são 77, porém
muitíssimos outros deles tratam, indiretamente, ou de suas consequências.

Os Dons, que facilitam os intercâmbios entre encarnados e desencarnados, nada
mais fazem do que provar que a Humanidade lotada no Planeta é constituída de
encarnados e desencarnados. Quando Moisés desejou os Dons para toda a carne, o
que fez foi desejar esse conhecimento para toda a carne, nada mais. E contra essa
Graça de Deus, sempre estiveram os padres, começando pelos rabinos, que sempre
perseguiram e mataram os Profetas, incluindo o Verbo Exemplar, tarefa messiânica
vivida por Jesus, o mesmo Verbo Construtor Planetário.

A História de Israel está totalmente ligada aos Dons do Espírito Santo, isto é, à
comunicabilidade dos Anjos ou Desencarnados Mensageiros, e ignorar isso ou negar
isso, é fato repulsivo, indigno de quem fala em Deus, no Princípio.

Negar que os Patriarcas, que Moisés, que os Profetas, que João Batista, que Jesus,
que alguns dos Apóstolos, eram Grandes Potências Mediúnicas, ou cheios de Dons do
Espírito Santo, é trabalho de refinados ignorantes ou hipócritas, que pretendem ignorar
a luz do sol... ou lutar contra ela...

Estava escrito, e está, no Velho Testamento, que Jesus viria com os Dons do Espírito
Santo, SEM MEDIDA... E no Evangelho Segundo João Evangelista, está registrado
assim – “E NÃO LHE DEU DEUS, O ESPÍRITO POR MEDIDA”.

Estudem o capítulo 19, do Apocalipse, porque, através daquele SEMELHANTE AO
FILHO DO HOMEM, que guiará com vara de ferro, toda a lotação planetária, isto é,
encarnados e desencarnados, terão de entender e viver como DEUS QUER, ou
respeitando o Programa Divino, onde Moisés e Jesus pontificam, tendo os Dons
Intermediários como Graça Consoladora, facilitando a comunicabilidade entre
encarnados e desencarnados.

Falsos cientistas ou falsos espiritualistas, ou apologistas de falsas ciências e falsas
humildades, sempre lutaram, e vivem lutando, contra a Graça Consoladora da
Revelação, e, portanto, contra os Dons Mediúnicos. E nunca faltaram, como não faltam
ainda, pobres diabos que os ouvem... é a ignorância fazendo festa à estupidez, para
que esta festeje a blasfêmia!...

Esconder dos filhos de Deus os textos que tratam dos Dons do Espírito Santo é obra
abominável, como abominável é dar-lhes falsas interpretações, para acobertar errados
conceitos de homens, catecismos ou programinhas cheios de erros, de rasteirismos,
de afirmações ridículas em muitos pontos. Ninguém atingirá o grau de UNO COM O
PRINCÍPIO, que é a sagrada finalidade do espírito, enquanto estiver em falta com a
Lei de Deus, o Verbo Modelo e os Dons do Espírito Santo. E Israel terá que entender
ass im,  cus te  o  que  cus ta r,  para  que  re tome sua  VERDADEIRA TAREFA
MESSIÂNICA, estendendo a Doutrina do Caminho aos confins da Terra.
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textos sobre os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, todos os judeus
do Mundo reconhecerão que Deus nunca os atraiçoou, pois os dois batismos em Dons
Mediúnicos vieram de judeus, Moisés e Jesus.

A SIGNIFICAÇÃO DO VERBO EXEMPLAR
O Verbo Modelo foi perseguido e assassinado pelos rabinos, por motivos que per-

tencem aos erros humanos. Por Deus, conforme as Profecias, Ele seria assim:
“Ser de antes de haver Mundo; anunciado milhares de anos antes de nascer; não

nascer de homem; vir com os Dons do Espírito Santo SEM MEDIDA; produzir gran-
des feitos mediúnicos; prometer o Derrame de Dons para depois da crucificação;
cumprir a promessa no Glorioso Pentecostes, como assinala o Livro dos Atos dos
Apóstolos; e mandar entregar o Apocalipse, o Livro dos Eventos Porvindouros.”

Por ter sido o Verbo Exemplar o Cumpridor da Celeste Promessa, no Apocalipse está regis-
trado aquilo que todo judeu devia respeitar integralmente; isto é, viver como Doutrina:

“PORQUE O TESTEMUNHO DE JESUS É O ESPÍRITO DE PROFECIA”
Pretender Doutrina do Caminho, ou Evangelho do Verbo Exemplar, sem o Derrame

de Dons ou o Glorioso Pentecostes, só pode caber na cabeça de loucos ou de refina-
dos hipócritas blasfemadores... e o Mundo se encheu disso, através dos amontoados
de clerezias e de fabricantes de doutrinas...

COMO JESUS DÁ TESTEMUNHO DA LEI DE DEUS?
“Vai e vive a Lei.”
“Não vim derrogar a Lei, mas sim dar-lhe testemunho.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e a praticam.”
“Pecar contra um mínimo Mandamento, é como pecar contra toda a Lei.”
“Porque a cada um será dado, segundo as suas obras.”
“Porque Deus vê em secreto, e em secreto dá a paga.”

QUEM QUER OUVIR E APRENDER COM JESUS?
“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.”
QUEM DESVIOU O POVO ESCOLHIDO DA TAREFA MESSIÂNICA?

Pode alguém negar, que os Patriarcas foram instruídos por Anjos ou Espíritos
Mensageiros, que os avisaram dos futuros acontecimentos, sobre a Tarefa Messiânica
do Povo Judeu?

Pode alguém, negar que Moisés tirou o Povo do Egito?
Pode negar que Moisés transmitiu a Lei de Deus, o Supremo Documento Iniciático

da Humanidade?
Pode negar que deixou o Primeiro Batismo de Espírito, ou Primeira Eclosão Mediúnica

Coletiva da História das Iniciações, tal como registra o Livro de Números, capítulo 11?
Pode negar que Deus prometeu a vinda do Messias, e a repetição do Batismo de

Espírito, isto é, o Novo Derrame de Dons Espirituais para toda a carne?
Pode negar que Jesus prometeu o Derrame de Dons, para depois da Crucificação e

da Ressurreição Geral, ou na Unidade Divina?
Pode negar tudo quanto o Livro dos Atos dos Apóstolos registra, como cumprimento

das Profecias do Velho Testamento?
Pode negar que os Apóstolos, após o Glorioso Pentecostes, tudo falaram e

escreveram, e fizeram, segundo as Profecias do Velho Testamento?
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Pode negar que, desde os Patriarcas, até o capítulo final do Apocalipse, tudo foi
feito por judeus, e com a contribuição dos Anjos ou Espíritos Mensageiros?

Pode negar que os rabinos, ou padres, sempre perseguiram e mataram os Profetas,
atraiçoando portanto a VONTADE DE DEUS, e, dando razão a tudo quanto Jesus
disse contra eles?

E se, para chegarem todos, judeus e não judeus, a tais conclusões, faz-se necessário
haver uma guerra atômica, ou dilúvio de fogo, reduzindo a Humanidade a um terço, ou
um quarto (como Maria falou em Fátima), de quem é a culpa, sem ser dos inimigos da
Lei de Deus, do Verbo Exemplar e dos Dons Intermediários?

Estudem todas as Promessas do Velho Testamento.
Estudem o que Jesus afirmou sobre a Lei de Deus.
Estudem o que Ele disse dos sacerdotes, escribas e fariseus.
Estudem o Livro dos Atos, para reconhecer o Derrame de Dons sobre a carne.
Depois de estudar tudo isso, perguntem a si próprios, se houve traição de Jesus

contra Moisés (contra Deus,  contra os Profetas OU CONTRA QUALQUER
PROFECIA DO VELHO TESTAMENTO).

Muito pelo contrário, lendo tudo o que vai pelo Novo Testamento, só uma verdade
ficará de pé: NADA FEZ JESUS, SEM SER CUMPRIR AS PROFECIAS.

COMO CURAR O ESPÍRITO E O CORPO?
Para quem tiver entendimento de entender, a Oração dos Apóstolos é suficiente,

para qualquer pedido a ser feito, a Deus, ao Verbo Modelo e às Legiões Mensageiras.
O importante é fazer por merecer.

A ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Onipresente, Onisciente e Onipotente. Sendo filho

Teu, depositário de Tuas Virtudes Divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total,
devo conhecer e viver Teus Ensinos e Tuas Graças. Dá-me forças, Pai Divino, a fim de
que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou
arrogante, quando as passageiras fortunas do Mundo me estiverem bafejando.

Jesus, que viveste a Função de Cristo Modelar e Modelador, Exemplo de Comportamento
e Derramador do Espírito de Dons e Sinais sobre toda a carne, de Ti aguardo a presença
exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a VERDADE a se
inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, Divino Modelo,
para que Teu Exemplo seja o Evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra-
de-tropeço no Caminho da Verdade.

Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim como estivestes subindo e descendo
sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios,
aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não
segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas
relatividades, minhas falhas perante Sua Divina Justiça. Em qualquer circunstância,
mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu
trilhe o Caminho da Verdade, do Amor e da Virtude, que é a Essência do Evangelho,
o caminho da Autodivinização, a gloriosa União Divina.

MENSAGEM APOCALÍPTICA A TODA CARNE
Enquanto o Infinito e a Eternidade forem habitados por Mundos e Humanidades,

entendam bem, haverá PROGRAMA DIVINO e, portanto, aquilo que a Lei de Deus
determina, aquilo que o Verbo Exemplar representa, e aquilo que os textos bíblicos
assinalam, sobre os Dons Mediúnicos, ou do Espírito Santo, estarão pairando acima
de esfarrapados palpites humanos. Seus inimigos serão, como o Verbo Exemplar muito
bem afirmou: ESMIGALHADOS PELA JUSTIÇA DIVINA.

Observe, cada filho de Deus, o que irá acontecer no Mundo e na Humanidade, até
findar o segundo milênio. Isto é, estude bem o Apocalipse, prestando muita atenção
nos capítulos 14 e 19.
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