
NOVO CÉU E NOVA TERRA
Do Sagrado Princípio tudo parte,
Céus e Terras surgem e vivem destarte,
E no seio do Princípio movimentando,
Fermentam belezas que se vão revelando.
Espíritos já na escala gloriosos,
De Deus transmitem os ensinos preciosos,
Afirmando que de Deus os derivados,
A Ele, um dia, retornarão divinizados.
No Código Divino esplende a Moral,
No Cristo Divino Molde reside o Fanal,
São testemunhas da Verdade Imutável,
Bases vivas da construção Inabalável.
Fora da Lei e do Cristo haverá horror,
Tudo fenece fora da Verdade e do Amor,
A ignorância e o erro juntos lamentarão,
Nos abismos da consciência em solidão.
Surge um novo dia para vossa História,
Novo Céu e Nova Terra apontam à Glória,
Porém corruptos e invertidos permanecerão, 
Curtindo nas trevas o pranto da solidão.
Aos inimigos das verdades proféticas,
Concitamos a que busquem melhores éticas,
Fugindo urgente dos vícios da inverdade,
Que da Justiça Divina sofrerão severidade.

CONHECE-TE A TI MESMO
Quando a chamada Sabedoria Iniciática, ou Ciência dos Mistérios, ou Ciência dos 

Oráculos, manda o homem conhecer-se, para que daí venha a conhecer o Universo 
e os Deuses, nada mais está mandando, senão reconhecer que de UM PRINCÍPIO 
ÚNICO tudo emana, que NELE MESMO tudo movimenta, e que NELE MESMO tudo 
atinge a finalidade.

Quando, milênios mais tarde, Jesus reafirmou o VÓS SOIS DEUSES, nada mais 
disse senão a mesma realidade. Entretanto, com a corrupção da Excelsa Doutrina 
do Caminho, essas e outras VERDADES FUNDAMENTAIS ficaram esquecidas, soter-
radas sob os escombros de toda sorte de simulações e maquinações, altamente 
prejudiciais ao progresso espiritual das gentes.

Dizer que todas as religiões são boas é o mesmo que insultar a VERDADE propo-
sitalmente. Nenhuma VERDADE DIVINA OU FUNDAMENTAL, para ser, depende de 
palpite humano. Boa é a VERDADE, e contra Ela os erros dos fabricantes de religiões 
terão de se rebentar.

Moral, Amor, Revelação, Sabedoria e Virtude, são os fatores positivos que farão 
o espírito desabrochar o Cristo Interno. Bolso, Estômago, Sexo, Orgulho e Egoísmo 
são os fatores que, usados negativamente, enviarão o espírito ao pranto e ranger 
dos dentes.

Um novo tempo, cíclico-evolutivo, desponta para a Humanidade; mas a Lei de 
Deus e o Cristo Divino Molde verão os errados penando suas culpas, porque não 
sofrerão modificações.
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QUESTIONÁRIO INDISPENSÁVEL
1 – Medite, leitor, sobre as Verdades Fundamentais a que esta leitura remete, e 

procure descobrir se as mesmas são dispensáveis ou não.
2 – Pode existir algo de espiritual ou material, que não tenha fundamento ou 

origem em Deus, o Princípio?
3 – Pode alguém negar, que do espírito à matéria, algo exista e movimente, sem 

que Leis Fundamentais tudo determinem?
4 – Em termos de Física, Química, Mecânica, Astronomia, Termomecânica, Energia, e 

demais ciências, de onde derivam as leis quantitativas, qualitativas correspondentes?
5 – Qual o nome certo, ou mais real, do Princípio? Deus, Pai Divino, Inteligência 

Suprema, Senhor, Supremo Arquiteto, Causa Originária, Divino Centro Emanador, 
ou quaisquer outros que Lhe queiram dar? Procure responder, mas não como 
escravo de algum conceito religioso, ou sectário, ao qual esteja ligado ou viciado, 
por qualquer motivo.

6 – Por que, alguns dos Grandes Mestres ou Iniciadores, chamaram-NO: “SER 
INOMINÁVEL”?

7 – A palavra ESPÍRITO define certo o que o Princípio É?
8 – Que alcance espiritual, ou que faculdades desabrochadas deveria ter o homem, 

para ser capaz de definir as Virtudes do Princípio ou Deus?
9 – Por que, os Grandes Mestres ou Iniciadores ensinaram que: “DA ESSÊNCIA 

QUE DEUS É OS FILHOS SÃO”?
10 – Por que, Jesus afirmou: “EU E O PAI SOMOS UM”?
11 – Por que, os Mestres e Iniciadores que vieram antes de Jesus, afirmaram a 

mesma coisa, no seio de outras raças, povos, e respectivos tempos?
12 – Quantas são as Grandes Bíblias da Humanidade? Quais os Grandes Mestres 

ou Iniciadores que existiram, para que elas viessem a existir, ensinando Verdades 
Divinas?

13 – A VERDADE, considerada como sendo a soma de DEUS E DAS LEIS FUNDA-
MENTAIS, existe em função das Bíblias, ou estas é que existem em função de Deus?

14 – É fácil separar, nas Bíblias, aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem?
15 – Por que, para o fanático religioso, ou sectário, a sua Bíblia é melhor do que 

as outras Bíblias?
16 – Por que, Moisés advertiu que muito ficaria para ser dito e feito?
17 – Por que, Jesus deixou a mesma advertência, afirmando: “Tenho muito mais 

para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora”?
18 – Por que, os espíritos que contribuíram para a feitura da Codificação, advertiram 

que é obra incompleta, falha e omissa, carente de progresso?
19 – Por que, os mesmos espíritos advertiram que Kardec deveria voltar, em 

novo corpo e em outras condições, para terminar o Serviço de Restauração do 
Cristianismo?

20 – Quem mais atraiçoou Jesus? O Povo Hebreu ou o Império Romano?
21 – Por que, Kardec e a Codificação não entraram no Livro dos Atos, nas Epístolas 

e no Apocalipse, os documentos bíblicos que mais comprovam a função messiânica 
de Jesus?

22 – Algum outro Grande Mestre ou Iniciador, depois da morte física voltou como 
espírito, para terminar ou epilogar a tarefa missionária que lhe estava determinada 
por Deus?

23 – A Bíblia que contém a Lei de Deus e apresenta à Humanidade o Cristo Divino 
Molde, poderá ser destruída ou eliminada por algum homem? Ou isto: Poderá 
realmente sair vencedor, o homem que travar luta contra a Lei e contra Jesus?



24 – Por que, os mais errados ou invertidos, de variada ordem, falam muito na 
Misericórdia Divina, ao mesmo tempo que evitam falar na Lei de Deus e na Justiça 
Divina?

25 – De tanto lambetear a Misericórdia Divina, ou o Amor de Deus, conseguirá o 
homem errado, passar por cima da Lei de Deus e da Justiça Divina?

Leitor, se você pensa que vai atingir o grau de UNO COM O PRINCÍPIO, fugindo 
destas questões, pode estar certo de que não vai. Elas dizem respeito ao Conhecimen-
to e ao Comportamento que você deverá VIVER, para atingir tão Sagrado Objetivo.

COM OU SEM POESIA...
Composto de matéria organizada,
Complexo físico-químico-mecânico,
O homem-terra de idade ignorada,
É relativo, pobre presa de pânico.
Se faltasse água o coitado,
Jamais viveria, seria como nada,
Entretanto, o fútil e agitado,
Alardeia importância desmesurada.
Depende do ar, normalmente,
Alimento que não é de sua lavra,
Porém o tolo, cínico a valer,
A Deus olvida, ou fere na palavra.
Sem sol, não poderia viver,
Tudo seria gelo, morte e solidão,
Entretanto, estulto sem saber,
A Deus não agradece tamanha doação.
Por fim, na desencarnação,
Ao enfrentar a Justiça Imaculada,
Sofrendo a triste desilusão,
Renascerá para a vida mais educada.
Sendo materialmente assim...
Que diremos do Reino da Imortalidade,
Daquele vós sois deuses, enfim,
Que reclama a Plenitude da Verdade?
Desperta, Homem, para sempre,
Que a nova Terra desponta no horizonte,
É um novo céu, em vislumbre,
Quer que uses a Terra divinamente.
Caso contrário, pobre de ti,
Porque a Justiça Divina fará sofrer,
Ao teu errado e tolo frenesi,
Aonde será muito triste o teu viver.
Lembra, vivendo, a Lei de Deus,
Ausculta, nas obras, o Cristo Modelo,
Que a festa, dos pobres ateus,
Mergulhará no mais infernal pesadelo.

EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, é o EVANGELHO ETERNO que 
está prometido à Humanidade, no capítulo 14 do Apocalipse, sendo o DOCUMEN-
TO BÍBLICO-PROFÉTICO que fala a LINGUAGEM DA VERDADE, fora e acima de 

maquinações religiosistas ou sectárias. É o LIVRO dos que colocam o RESPEITO À 
VERDADE acima dos movediços e passageiros interesses mundanos. Aquilo que 
é VERDADE POR DEUS, não depende de conceitos ou palpites humanos, e a essa 
VERDADE o LIVRO envia seus leitores, libertando-os do aluvião de formalismos e 
mediocrismos que infestam as religiões e os sectarismos. Os milênios passarão, mas 
as VERDADES deste LIVRO, não passarão.

A LINGUAGEM DAS BÍBLIAS
Filhas das Verdades Reveladas,
Onze Bíblias nos tempos escalonadas,
Vindas por gentes de faculdades dotadas,
Para instruir gentes pela Terra esparramadas.
Se dos homens herdaram falhas,
Que dos homens surtem suas malhas.
Do Princípio transmitem lições imortais,
Vertentes de Verdades e doces cânticos divinais.
Lembra, espírita, das instruções,
Dos mesmos Mestres em novas funções,
Que através dos tempos Deus assim ordena,
Movimentando a reencarnação que a tudo reaplana.
Boa é a Verdade, não as religiões,
Não se defendam vícios e mistificações,
Que nenhuma Bíblia jamais valorizou o Mal,
Visto que a Deus se vai, pela Justiça Divinal.
Falar menos na Divina Misericórdia,
Que sem Justiça Divina reina discórdia,
E a Verdade jamais dará guarida à hipocrisia,
Aquilo que na Lei de Deus e em Jesus não homizia.
Outros clarões vos iluminarão,
Que nos vossos horizontes já estão,
Proclamando das bíblicas verdades, os sinais,
Porque a Verdade, para ser, é acima de mortais.

MEDIUNIDADES E ANSIEDADES HUMANAS
A – Sobre mediunidades, ou dons espirituais, aquilo que é conhecido vale como 

quase nada… Existem mediunidades que pairam acima de tudo quanto é conheci-
do… Não dependem de religiões, credos, conceitos humanos, porém podem preju-
dicar, por causa dos desvios morais do seu portador... Orgulhos, vaidades, ciúmes, 
invejas, exageradas valorizações, tais são alguns dos males que atacam os médiuns...

B – São estultas as conceituações humanas, que pretendem outorgar a religiões e 
doutrinas, o privilégio dos tratos mediúnicos… Por toda a Terra os dons mediúnicos 
irão aflorar, e devemos afirmar que na Moral da Lei de Deus e no Amor de Jesus 
estará a garantia dos melhores intercâmbios...

C – Como até aqui, por muitos tempos ainda isto acontecerá: Enquanto uns 
procurarão fugir dos deveres mediúnicos, outros correrão atrás de faculdades e de 
espíritos...

D – Jesus continua exclamando: Pedi ao Pai que mande obreiros, porque a Seara 
é grande e os obreiros são poucos.

E – Resta acrescentar: Que nos obreiros não faltem a inteligência e a honestidade, 
que os tornarão verdadeiros apóstolos da Causa Divina.
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