
NUNCA EXISTIRAM DIABOS E SATANAZES, MAS SIM ESPÍRITOS
FILHOS DE DEUS, TRAIDORES DAS SEGUINTES VERDADES, QUE
ATRAVÉS DA BÍBLIA JUDAICO-CRISTÃ, DEUS MANDA VIVER!

(CLERICALISMOS E BASTARDOS ISMOS, MERCANTILISTAS OU
PROFISSIONAIS DE IDOLATRIAS, DE ENGODOS SIMPLESMENTE
COMERCIAIS, VERDADEIROS VENDEDORES DE FALSIDADES
DOUTRINÁRIAS, É QUE CRIARAM O DILÚVIO A VIR ANTES DE
FINDAR O II MILÊNIO, REDUZINDO OS VIVENTES A UM TERÇO.
LEIAM MATEUS, CAPÍTULOS 24 E 25, E APOCALIPSE, CAPÍTULOS DE
17 A 21, QUE TUDO PROFETIZAM COM TOTAIS PORMENORES)

Depois do Dilúvio rigorosamente punitivo, o terço a sobrar é que irá viver
como Deus ordena na Bíblia, porque só assim irá ter vivência, a Divina
Civilização, prometida em Isaías, capítulo 11, a que João Batista e Jesus
não puderam implantar, em virtude de terem sido assassinados. Estudem bem:

São de Deus a Justiça, os 10 Mandamentos, os Dons do Espírito
Santo, Carismas ou Mediunismos, e os Anjos, Espíritos

Mensageiros de Deus, e, não de Cristos quaisquer!!

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.

Os dois maiores crimes perpetrados pelos imundos padrequismos, foi
tirar a Lei de Deus e as Graças do Espírito Santo, Carismas ou Mediunismos
de circulação entre os filhos de Deus, produzindo imoralismos e
depravações de todos os tamanhos e modalidades, como desgraçadamente
acontece nestes fatídicos anos finais do II Milênio, vésperas do tenebroso
Dilúvio, o que reduzirá os viventes a um terço.

Estudem os Sagrados Textos Bíblicos, que dizem tudo sobre o Sagrado
Mediunismo e sobre os Anjos, que quer dizer Espíritos Mensageiros de
Deus, como a Bíblia prova do Gênese ao Apocalipse:
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ORAÇÃO AO PRINCÍPIO SAGRADO

Sagrado Princípio do Universo!
Divina Causa de Todos os efeitos!
Infinitos são os Vossos poderes!
Integral a Vossa Ciência!
Dai-me o poder de refletir a Vossa Divina Vontade.
Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos ma-
lévolos.
Envolvei-me, ó Poder Infinito, em Vossas Graças e Virtudes para que mi-
nha vontade seja o reflexo de Vossa Divina Justiça.
Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de Vosso Infinito Amor, para
aqueles que o merecerem!

*            *           *

COMO PEDIR A DEUS A GRAÇA DO DIVINO MEDIUNISMO?

Sagrado Princípio do Universo, Teu Servo Moisés desejou as Graças
Mediúnicas, os Dons do Espírito Santo para toda a carne, por serem elas as
Fontes da Perene Revelação, a que adverte, ilustra e consola.

Por Teus Servos, prometeste as Bênçãos do Divino Mediunismo a fim de
encher a Humanidade de Grandes ou Poderosos Videntes, para Teus filhos
terem verdadeiros e fiéis zeladores de Teus Sagrados Ensinamentos.

O Teu Servo Jesus, o Divino Modelo de Comportamento, ou de como
viver os Teus 10 Mandamentos, chama as Graças do Divino Mediunismo,
de a Luz do Mundo e o Sal da Terra.

Ele mesmo, Jesus, diz ser a Graça do Divino Mediunismo, a Graça de
Deus que tira a orfandade do Mundo, da Humanidade, a que livra da
Ignorância, do Erro, das Hipocrisias.

Portanto, Sagrado Princípio do Universo, apelamos no sentido de merecer
Graças e mais Graças Mediúnicas, principalmente a mais preciosa, a
Vidência em elevado potencial, a fim de podermos contribuir, no trabalho
de Teus Espíritos, para realizar a Divina Civilização, apontada em Isaías,
cap. 11.
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“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 vi-
sões” − 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.

“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 blasfemar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” − Jesus
em Lucas, 12, 10.

*            *           *

Reconheçam que Deus tudo fez, para encher a Humanidade de Grandes
Dotados de Dons Mediúnicos, Profetas, Videntes e outras muitas Graças
Mediúnicas, Verdadeiros Ministros de Deus ou Santos Intermediários,
servindo de Graça os Seus filhos.

Mas, desgraçadamente, os padres judeus e os saídos de Roma, os previstos
no capítulo 13, do Apocalipse, tudo atraiçoaram ou corromperam, pecando
e obrigando a pecar, criar o Dilúvio e a Expulsão dos Cabritos, como bem
anunciam Mateus, capítulos 24 e 25, e Apocalipse, capítulos de 17 a 21.
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Com o Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS,
Deus vos entrega o DIVINISMO, e, com ele no mundo, cumpre o prometido
em Joel, 2, 28, enchendo os Cultos Divinistas de FARTURAS DE
VIDENTES, porque a Humanidade Vidente é que irá realizar o prometido
por Deus em Isaías, capítulo 11, a Divina Civilização − porque em Deus
nada VOLTA ATRÁS!

Sendo o Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS a
Bíblia Final, prometida em Apocalipse, 14, 1 a 6, por Deus, é evidente que
contenha, de Sabedoria Divina e Orações Prodigiosas, aquilo que não podem
ter as montanhas de bibliotecas metidas a doutrinadoras. O rigor da Justiça
Divina, tal como Jesus e o Apocalipse anunciam, provará isso aos que vierem
a merecer os Ciclos Evolutivos, apontados no capítulo 21 do Apocalipse.

O MAIS DIVINO CONSELHO
Os pais que nada sabem do Princípio ou Deus, Sua Impoluta Justiça, Seus

Dons distribuídos a Seus filhos, os Seus Inderrogáveis Mandamentos e o
Trabalho dos Anjos, que quer dizer Espíritos Mensageiros de Deus, nunca
saberão educar perfeitamente seus filhos, e serão responsáveis perante as
Leis Divinas. Porque pais e filhos deixarão a encarnação, e responderão
totalmente por tudo que tenham praticado, de BEM ou de MAL.

Todas as catástrofes mortíferas já existentes, na Terra inteira, cul-
minarão no Dilúvio profundamente renovador, como o Apocalipse pro-
fetiza, no capítulo 21.

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.”
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