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ENTENDAM BEM:
Por cima da Lei ninguém passará, porque é de Deus, não de Profetas ou 

Cristos quaisquer. Nas trevas espirituais, ou nas encarnações expiatórias, 
tudo será pago até o último ceitil.

Por cima do Verbo Exemplar ninguém passará. Bem o disse: “quem se esba-
ter contra esta rocha será esmigalhado”. Mas, fizeram do Messias Modelo 
um reles fabricante de clerezias blasfemadoras, comerciantes de idolatrias e 
discursos hipócritas.

Chamaram e chamam os Dons Intermediários e seus sinais e prodígios de 
COISAS DIABÓLICAS. Mal sabem que truncar a Revelação Contínua é tripudiar 
contra a Vontade de Deus, porque é a Graça que tira a orfandade do mundo, 
como Jesus afirmou e vive afirmando.

E os que fizeram compilações e codificações, no século dezenove, muito 
erraram, e outros muitos dão segmento aos erros, por fanatismos vários, 
inclusive capciosos comércios editoriais. (Tratar de EVANGELHO, deixando de 
lado o Livro dos Atos, as Epístolas e o INCONFUNDÍVEL APOCALIPSE, já não é 
refinada blasfêmia?!...)

No dia de hoje, 13 de maio de 1.981, tentaram matar, em Roma, o repre-
sentante da igreja forjada pelo Império Romano. Quem ler o documentário 
bíblico-profético, e principalmente o que a Bíblia ensina sobre a Lei, o Verbo 
Modelo e os Dons Intermediários, sabe como pensar sobre as corrupções 
inventadas e postas em prática pelos seus inventores. Crimes são crimes... 
mas o Verbo Modelo deu o retrato da Humanidade terrestre, ao dizer: “Ai 
do mundo por causa do escândalo (imoralidade); mas é impossível, neste 
mundo, deixar de haver escândalos”.

(Depois das tragédias apocalípticas, dilúvio de fogo ou guerra atômica, e que 
reduzirão os viventes a um terço, e Maria em Fátima disse um quarto, entra-
reis no período apocalíptico chamado: UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA. 
E a Lei, a Significação do Verbo Modelo e os Dons que favorecem o culti-
vo da Revelação Contínua, serão VIVIDOS por comunidades não comerciais, 
não profissionais, não fanáticas por ismos e mais ismos, isto é, PARA EVITAR 
AQUELES “fora daqui” citados no capítulo 22 do Apocalipse. Lembrem-se 
bem que, de tempos a tempos, haverá seleções, pois quem não acompanhar 
a marcha evolutiva do Planeta e da Humanidade, será afastado. Leiam bem 
os capítulos 12, 19 e 14, do Apocalipse).

No Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS tudo está expos-
to, tal como avisam, o Sermão Profético e o Apocalipse.

Coopere para a impressão e distribuição dos Boletins que não atraiçoam o 
documentário bíblico-profético. Faça-se Apóstolo da VERDADE.
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POR QUE, PARA JESUS, A SUPREMA BLASFÊMIA
É A CONTRA OS DONS ESPIRITUAIS?

Todas as marcas de blasfêmias já foram assacadas contra os Dons do Espí-
rito Santo, Carismas ou Mediunidades, os que permitem a comunicabilida-
de entre os encarnados e desencarnados; mas os lacaios de clerezias, certos 
ismos, e mórbidos fanatismos sectários, nem sequer sabem que anjo só quer 
dizer mensageiro, e que a Bíblia é, do Gênese ao Apocalipse, um repositório 
de Anjos ou Espíritos Comunicantes. Tudo quanto fizeram, Moisés e Jesus, a 
bem da generalização da Revelação Contínua, que adverte, ilustra e consola, 
foi atraiçoado pelos cleros vendedores de dogmas estúpidos e idolatrias ou 
formalismos, sem esquecer outros muitos ismos, que, por várias razões (prin-
cipalmente a ignorância), tudo adulteraram, tudo vivem adulterando, criando 
para a Humanidade, ou TODA A CARNE, como a Bíblia ensina, terrível CARMA 
NEGATIVO.

COMO DESEJARAM, E FALARAM, MOISÉS E JESUS, SOBRE OS DONS?
De Moisés:
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne 

profetizasse” – Números, 11, 29.
De Deus:
“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.

De Jesus:
“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu nome, 

Ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito” – João, 14, 26.
“Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo que virá sobre vós, e ser-me-eis 

testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da Terra” – 
Atos, cap. 1.

“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, 
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem” – Atos, cap. 2.

“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o 
Senhor a si quiser chamar” – Atos, cap. 2.

Foi assim que Deus, Moisés e Jesus, procuraram DOTAR A HUMANIDADE 
de Dons Espirituais INTERMEDIÁRIOS, para jamais faltar a Consoladora Reve-
lação; e foi por isso mesmo, que os Apóstolos trataram com o máximo de 
respeito, os Dons dados por Deus. Estudem bem:

“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.

“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios 
pelo nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.

“Porque, sendo exaltado por Deus, e, tendo recebido de Deus a promessa 
do Espírito Santo, derramou a este sobre vós, como agora o estais vendo e 
ouvindo” – Atos, 2, 33.



“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.

“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.

MAS, DESGRAÇADAMENTE, ISTO ACONTECEU:
1 – Moisés foi atraiçoado pelos rabinos, que passaram a perseguir e a matar 

os Profetas, os herdeiros de Dons Espirituais;
2 – Jesus foi perseguido e assassinado pelos padres judeus, por ter os Dons 

SEM MEDIDA, produzir grandes feitos mediúnicos, e vir entregar o Segundo 
Batismo de Dons, pois Moisés entregou o Primeiro;

3 – Do que sobrou da Doutrina de Deus, em 313 Roma deu fim, forjando 
sua igreja. No Primeiro Edito, de Constantino Cloro I, está escrito que todo 
portador de DONS ESPIRITUAIS, ou produtor de sinais e prodígios extras, é 
diabólico, mandando, portanto: ou renunciar ao cultivo dos Dons, ou ter de 
ser eliminado. E a INQUISIÇÃO, que andou fazendo?

4 – Eis como Jesus adverte: “Aquele que pecar contra o Filho do homem 
será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu 
da Justiça Divina”.

Por causa das traições contra a Doutrina Enviada Por Deus, ficou dito, no 
Sermão Profético e no Apocalipse, que antes do findar do segundo milênio, 
a Humanidade sofreria os mais terríveis acontecimentos punitivos. Mas, 
também, como devem ler nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, 
haveria 3 FATOS Favoráveis, como devem ler nos capítulos 12, 19 e 14.

MAS IMPORTA QUE, PRIMEIRO, CONHEÇAM A DOUTRINA CERTA:
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 religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto 
verdadeiro, 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 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.”

ESPÍRITO SANTO É MEDIUNIDADE!
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a Minha Bênção 

sobre a tua descendência” – Isaías, 44, 3.
“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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