
A BÍBLIA ESTÁ COMPLETA?
Ela vai do Gênese ao Apocalipse, e é a única, dentre as 11 Grandes Bíblias da 

Humanidade, que tem sentido profético...
Para ficar como está, foram necessários mais de 1.800 anos, isto é, até ser acres-

centado o último Livro...
Mas, profetizando sobre a corrupção que viria, com a fabricação de clerezias idóla-

tras e pecaminosas, e doutrinas de fabricação humana, obrigatoriamente lembraria 
a necessidade de restauração, ou reposição das coisas no lugar...

Muito importante é ler os capítulos 14 e 19, do Apocalipse, porque todo trabalho 
restaurador gira em torno do que eles profetizam...

E algum dia, depois de tudo que irá acontecer, quando a Humanidade entender o 
que significam a Lei de Deus, a Exemplificação do Verbo Exemplar e o nobre cultivo 
dos Dons Mediúnicos, isto acontecerá – colocarão na Bíblia os informes sobre a 
restauração da Doutrina do Caminho...

Porque, havendo um Sermão Profético e um Apocalipse, anunciando corrupções 
e a necessária RESTAURAÇÃO, haverá a necessária inclusão no Livro Profético, do 
trabalho restaurador...

Sem respeitar a Lei de Deus, sem entender a significação do Verbo Exemplar, escon-
dendo das gentes os textos que tratam dos Dons do Espírito Santo, ou dando-lhes 
falsas interpretações, poderá haver restauração da Doutrina transmitida pelo Verbo 
Exemplar?

A MAIOR DAS AFIRMAÇÕES RELATIVAS
Absoluto é o Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, ou aquilo que 

contém TUDO EM SI MESMO.
Relativo é o que deriva daquilo que é Absoluto, contendo Valores ou Virtudes 

Potenciais, a serem desabrochadas, para que retornem ao Absoluto, isto é, depois 
de completado o CICLO INTEIRO.

Como o Absoluto é VERDADE ESSENCIAL, para o Relativo retornar e vir a ser Uno 
Total, uma vez completado o CICLO TOTAL, é necessário trilhar a SENDA VERDADEI-
RA, O CAMINHO CERTO, A DOUTRINA ESSENCIAL.

Portanto, cumpria ao Verbo Modelo afirmar: “BUSCAI A VERDADE, E ELA VOS 
TORNARÁ LIVRES”.

Tendo entregue, Ele, o Glorioso Pentecostes, a era da generalização da Revelação, 
entregou o INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS FATOS TRANSCENDENTES.

Como a escalada biológica, ou desabrochadora, é de baixo para cima e não de 
cima para baixo, a maior das sentenças relativas é aquela que o Verbo deixou no 
Mundo.

Depois vieram os mercadores de fingimentos, de engodos, de patifarias religio-
sistas, de manias sectárias, de mórbidos facciosismos, etc. E tudo descambou para 
materialismos, brutalidades, corrupções, abominações...

O Verbo Modelo falou e os homens não quiseram ouvir... Agora será a vez da Justiça 
Divina falar... Ela falará com todo rigor apocalíptico, terrivelmente, e marcará na Histó-
ria da Humanidade, um fato ou acontecimento, que nunca mais será esquecido...
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PARA SOFRER MENOS E REALIZAR MAIS
O Um Essencial, ou Princípio, tudo emana, sustenta e destina.
Cada centelha espiritual contém todas as Virtudes Divinas em potencial.
Ao desabrochar totalmente as Latentes Virtudes Divinas, torna-se parte integran-

te do Um Essencial, Princípio ou Deus.
Porque, no Infinito e na Eternidade, é sempre o Princípio Único que Se Revela 

Manifestação, ou Criação, ou Emanação, e, portanto, não há aumento e nem dimi-
nuição em Deus, ou no Princípio.

Quem não conhece esta realidade, que é o Divino Monismo, marcha para concei-
tos errados, muito prejudicando sua mesma marcha desabrochadora das Latentes 
Virtudes Divinas.

Foram Hermes, Crisna e Pitágoras, os Grandes Iniciados que teoricamente expu-
seram o Divino Monismo.

Jesus, ou quem por esse nome é conhecido, e que foi o Verbo Construtor Planetá-
rio, encarnou para representar tudo que deriva do Um Essencial, ou Deus, e que a 
Ele deve retornar, como Uno ou de novo Parte Integrante.

Realizar totalmente a UNIÃO é perder em Relatividade e ganhar em Divindade.
Um dos fatos mais sublimes da marcha para a UNIÃO é a participação crescente 

na Divina Ubiquidade. É Glória intransferível, conquista por esforço próprio (e que 
ninguém exterior pode realmente examinar ou medir). Sem ser o seu possuidor, 
como bem registra o Apocalipse, ninguém pode gozar ou controlar essa gloriosa 
divinização. No presente estágio evolutivo, ou possibilidade de análise e penetra-
ção, o homem-padrão terrícola não consegue entender o fato... quando for sendo, 
não apenas cogitando, irá sabendo e gozando a Divina Participação.

Não há encarnado que esteja fora desta realidade: ter sua idade espiritual; ter o 
seu carma ou registro histórico; e ter o seu programa pré-encarnacionista.

Um dos grandes erros humanos é este: meter-se a juiz do Plano Divino, querer 
meter-se a juiz de Deus, dono da Verdade, etc. Em pouco ou muito, todos os fabri-
cantes de religiões, clerezias, mórbidos facciosismos ou sectarismos, cometem 
erros tais. Principalmente quando as COISAS DE DEUS se transformam em defesa 
de interesses mundanos, como bolso, pança, sexo, orgulho, egoísmo, vaidades, etc.

Se cada ser humano aplicasse tanto esforço a bem do desabrochamento das 
Latentes Virtudes Divinas, como gasta para defender seus fanatismos religiosistas, 
ou sectários, ou de bolso, pança, sexo, etc., fatalmente atingiria o grau de UNO em 
muito menos tempo, sofrendo muito menos.

A Lei de Deus, por cima da qual ninguém jamais passará, manda entender e viver 
assim. O Verbo Exemplar exemplifica assim. Os Dons do Espírito Santo são apenas 
consoladores, por si só não representam autoridade determinadora... tanto é que 
podem ser aplicados negativamente...

Os capítulos 14 e 19, do Apocalipse, estão tendo franca vigência nas vésperas da 
entrada no período chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, ou entrada na 
segunda metade evolutiva, do Planeta e da Humanidade. Sem eles, primeiro, como 
poderia ter validade o que diz o 22, para os futuros ciclos evolutivos?

A transição presente é apenas um passo à frente, não a consumação evolutiva 
do Planeta e da Humanidade. Entretanto, todo aquele que pretender ofender a Lei 
de Deus, a significação do Verbo Exemplar e os Dons do Espírito Santo, fatalmente 
será esmigalhado, através de circunstâncias que a Justiça Divina conhece e impõe 
perfeitamente. Portanto, CONHEÇA A VERDADE E PRATIQUE O BEM, para ficar BEM.



O FIM DOS VENDEDORES DE IGNORÂNCIAS
No Princípio Onipresente, também chamado Deus, Pai Divino e outras designa-

ções, tudo é questão de Leis, Elementos e Fatos, jamais havendo lugar para os igno-
rantismos chamados milagres, mistérios, enigmas, etc.

Em função do Derrame de Dons sobre toda a carne, ou início da fase do mediunis-
mo generalizado, coisa acontecida no Glorioso Pentecostes, como relata perfeita-
mente o Livro dos Atos dos Apóstolos, deu-se a oportunidade desta exclamação do 
Verbo Exemplar: “A QUEM BATER SE ABRIRÁ, A QUEM CHAMAR SE RESPONDERÁ, 
A QUEM PEDIR SE DARÁ”.

Sucede, porém, que o profetizado e maravilhoso evento, trazido pelo Verbo  
Modelo, chocou violentamente os cleros exploradores de idolatrias ou formalis-
mos, também bastante articulados com fartos manobrismos politiqueiros.

Jesus, que viveu a Função de Verbo Exemplar, qualificou a blasfêmia contra os 
Dons do Espírito Santo, como a maior de todas as blasfêmias. Entretanto, foi essa a 
blasfêmia que as clerezias procuraram oficializar, e ainda oficializam, porque a Reve-
lação não lhes agrada, muito os prejudica, acusando-os em seus mercados forma-
listas ou idólatras.

Entre os piores vendedores de blasfêmias, estão os que vendem discursos histéri-
cos, as idolatrias mentais, os que falam em Deus, na Verdade, em Jesus, para vende-
rem seus falatórios aos tolos. Estão em falta perante a Lei de Deus, porque dão 
falsos testemunhos, no que dizem e fazem, contrariando o que afirmou o Verbo 
sobre a Lei de Deus... Nada sabem da significação do Verbo Modelo, colocando-o 
acima de Deus, da Justiça Divina, da Lei de Deus... E dão falsos testemunhos dos 
Dons do Espírito Santo, escondendo os textos das gentes e chamando os sinais e 
prodígios mediúnicos de COISAS DE BELZEBU!...

A Humanidade está cheia de vendedores de falsas ciências e de falsas humildades, 
porque sobram tolos compradores de niilismos, teorias vazias de sentido prático, 
nada que represente realidade, quer para encarnados, quer para desencarnados. 
Vivem gordamente à custa dos tolos que, feito basbaques, ouvem ignorâncias e se 
alimentam com tais estupidezas.

Está chegando o tempo apocalíptico em que, para encarnados e desencarnados, 
ficará bem marcado o Fato Principal, que ninguém jamais desabrochará as Latentes 
Virtudes Divinas, até vir a ser Espírito e Verdade, ou Uno Total, à custa de cultivar niilis-
mos vazios de práticas sadias, teologias ridículas, compras de ignorantismos vários.

Ainda estão sobrando, e muito, na Terra, fanatismos por homens, religiosismos, 
catecismos, compilações e codificações cheias de erros e ridículos, porque estão 
faltando estudos sérios sobre a Lei de Deus, a significação do Verbo Modelo e, 
também, aprofundados estudos dos textos que tratam dos Dons do Espírito Santo, 
Carismas ou Mediunidades.

Conseguiria, algum homem, ainda que Altamente Messiânico, fazer a Humanida-
de entender e viver essa realidade?...

O certo é que, como registram o Sermão Profético e o Apocalipse, a Justiça Divina 
estará presente, na hora certa, impondo abalos profundos, angustiantes, porém 
divinamente eficientes. Como estão no findar do segundo milênio, que ninguém 
deixe de ler o Apocalipse, principalmente os capítulos 14 e 19, porque tudo o mais 
é apenas implementação, peculiaridades.

ANTES E DEPOIS DO PENTECOSTES – Moisés entregou a Lei Suprema, e, como 
bem registra o Livro de Números, cap. 11, entregou também a primeira eclosão 
mediúnica da História da Iniciação... Entretanto, como os padres ou rabinos sempre 
mantiveram perseguições e mortes contra os Profetas e a Revelação, houve neces-
sidade de mais uma eclosão mediúnica, e esta através do Verbo Exemplar, e, para 
maior realce ou significação, ter que acontecer depois da Crucificação, com o retor-
no espiritual do Verbo Modelo. Atraiçoar o Livro dos Atos e sua significação tem 
sido o forte das clerezias e dos fabricantes de doutrinas...

OS APÓSTOLOS E O BATISMO DE ESPÍRITO SANTO – Depois do Pentecostes ficou no 
Mundo a Era da Revelação Ostensiva, a ser estendida a toda a carne... Como o Derra-
me de Dons, ou generalização da Revelação, foi qualificada Graça de Deus Consola-
dora, assim é que os Apóstolos tudo fizeram para levá-la aos confins da Terra... Leiam 
como dela tratou o Apóstolo Paulo, falando aos gregos: “Vós bem sabeis que éreis 
gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados...” – I Coríntios, cap. 12.

E vai tratando ele dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, pelo 
capítulo afora, explicando, nos seguintes dois outros, das excelências dos mesmos e 
do modo de reunir dos Apóstolos, para praticá-los.

São 9 os Dons fundamentais expostos pelo Apóstolo, e ninguém deveria dizer-se 
CRISTÃO, tendo por base de conduta ignorá-los, pois isso já constitui blasfêmia, já é 
traição a Deus, às Promessas do Velho Testamento, ao Verbo Modelo e ao Glorioso 
Pentecostes, que deveria ser o Grito de Vitória contra todas as idolatrias, simula-
ções, engodos clericais e outras sujidades exploradoras da ignorância das gentes. 
Jesus chama, mas não para a ignorância ou para discursos histéricos.

IGNORÂNCIA DAS GENTES – Sempre foi da ignorância das gentes, que os fabri-
cantes de religiões, clerezias e outras tantas purulências, tiraram proveitos explora-
dores, fizeram comércios idólatras, impuseram sórdidas politicalhas, forjaram igre-
jinhas ou máfias manobristas, etc. Se existiu e existe a culpa dos cleros em geral, 
ninguém pode negar a culpa dos que, por ignorância proposital, se entregaram aos 
mercadores de erros e blasfêmias, de simulações comerciáveis, nada mais.

O CAPÍTULO 14 DO APOCALIPSE – Mistificadores de todos os matizes, alguns 
profissionais religiosos, e outros simples fanáticos de programinhas feitos por 
homens, levantam-se contra as advertências do Sermão Profético e do Apocalip-
se, procurando torcer os fatos, desviar da interpretação certa, para defender seus 
interesses de pança, bolso, sexo, orgulhos e vaidades, etc. Todavia, ninguém irá se 
livrar dos acontecimentos que estão profetizados nos capítulos 14 e 19, e que farão 
mudar tudo, no que diz respeito à DOUTRINA DO CAMINHO.

ENTENDAM BEM – Somente a estupidez humana poderia conceber, que havendo 
o Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, deixasse de haver UM PROGRA-
MA DIVINO, apontando para UMA SAGRADA FINALIDADE. E como bem assinala o 
Apocalipse, é para antes de findar o segundo milênio, que hão de acontecer os fatos 
terrivelmente abaladores, ou renovadores, isto é, obrigando a reconhecer que a Lei 
de Deus, o Verbo Exemplar e o nobre cultivo dos Dons Mediúnicos pairam acima de 
palpites humanos, esmigalhando seus inimigos ou blasfemadores. O corpo da Bíblia 
é humano e mortal, mas o ESPÍRITO DA BÍBLIA É DIVINO E IMORTAL. Não pretenda o 
homem, rasteiro e mesquinho como é, arvorar-se em JUIZ DE DEUS, DO PRINCIPIO. 
Um Movimento Iniciático, chamado BÍBLICO-PROFÉTICO, estenderá sobre a Terra a 
VERDADEIRA RESTAURAÇÃO DA DOUTRINA DO CAMINHO, isto é, do VERDADEIRO 
EVANGELHO.
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