
“SÓ O DIVINO COMUNISMO CONDUZIRÁ A HUMANIDADE
À DIVINA CIVILIZAÇÃO FRATERNISTA UNIVERSAL,
APONTADA POR DEUS NO CAPÍTULO 11, DO PROFETA
OU MÉDIUM CHAMADO ISAÍAS”

A essência econômica do Comunismo é acabar com os PATRÕES E
PROPRIETÁRIOS, particulares, a fim de fazer o ESTADO PATRÃO E
PROPRIETÁRIO, distribuindo rigorosamente DIREITOS E DEVERES, isto
é, jamais permitindo que, algum cidadão, para ser mais patrão e proprietário,
venha a se valer de sórdidos recursos, os que lhe são conferidos pelos
hipocritismos oferecidos pela Democracia. Nunca haverá, em uma
Democracia, governo algum que seja capaz de impedir o uso de corrupções,
de trambiqueiras, de dolos, de facilidades para que alguém engane os
governantes e os governados. Ser apologista da Democracia é o mesmo de
ser desumano, por defender o sistema que obriga a uns estarem muito por
baixo, para que outros, em números muito menor, usufruam regalias
fartamente recheadas com os favores das imoralidades, das jogadas refertas
de egoísmos repugnantes.

Entretanto, o ateísmo, o materialismo do Comunismo marxista, que
abomina a exploração do homem pelo homem, também é abominável,
porque, negar o Princípio, Deus ou Causa Inicial de tudo o que existe, gera
repugnância nos espíritos melhor formados, ou naqueles que, vendo o
Universo coalhado de sóis, planetas, satélites e cometas, tenham de aceitar
a NEGAÇÃO DA CAUSA QUE TUDO ORIGINA, CHAMADA DEUS.

E também isto deve ser pensado: DIZER QUE O COMUNISMO É
OBRIGADO A SER ATEU, OU MATERIALISTA, só cabe na cabeça de quem
reza pela tabela do mais puro e bestial cinismo. Qual é o conceito humano
que seja acima de recursos renovadores, progressistas? Em que campo de
atividades humanas não cabem as reciclagens?

Ainda sobre o ateísmo marxista, quem poderá afirmar que ele poderá
liquidar, em toda a Humanidade, e para sempre, o sentimento de respeito
por estas verdades bíblicas?:

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.
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Entenda-se que o FATOR MEDIÚNICO é de CARÁTER EXPERIMENTAL,
CIENTÍFICO, e não sujeito ao estúpido critério da fé-cega, desse imundo
recurso usado pelos parasitismos clericais. Entenda-se que, se caírem as
idolatrias, os fingimentos capciosos, e a nefasta artimanha chamada fé-cega,
clericalismo algum ficará de pé, porque o mais ignorante dos seres humanos
descobrirá o logro em que andou caindo.

Entenda-se, também, que alguém votado a ser governo ou administrador,
se for ignorante do que ORDENA A LEI DE DEUS, com muita facilidade
poderá vir a ser cambalacheiro à moda democrática...

Entenda-se, também, que o PLANO DO PRINCÍPIO OU DEUS paira acima
do plano dos homens, dos terrícolas, que apenas começam a pensar nos
fatores INFINITO E ETERNIDADE DO UNIVERSO. Pensar na ORIGEM
DE TUDO OBRIGA A PENSAR NA FINALIDADE DE TUDO. E aquilo que
o ser humano veio a saber até o presente, é tudo o que o PRINCÍPIO OU
DEUS lhe reserva como SAGRADA FINALIDADE?

Terão os pais do presente tempo, o direito de decretar sabedorias e
comportamentos para todos os ciclos evolutivos porvindouros?

Homens irão matar o PRINCÍPIO DE TUDO?

Homens irão acabar com os Profetas, Videntes ou Médiuns?

O Comunismo ateu tem o direito de inventar uma nova Inquisição?

Quem encarna e desencarna, ou nasce e morre, pode ser JUIZ DE DEUS
OU DO PODER QUE ORIGINA, SUSTENTA E DESTINA MUNDOS E
HUMANIDADES?

E se o marxismo já rendeu valores humanitários incontestáveis, porque
obrigou a pensar mais humanamente, mais decentemente, se vier a afirmar
a Lei de Deus, as Graças Mediúnicas Consoladoras, e os Exemplos de Jesus,
o que poderá fazer pela Humanidade?

No mínimo, entenda-se, fará ler com atenção o que Deus, o Princípio de
tudo, apontou no capítulo 11, do Profeta ou Vidente  Isaías.
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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 cul-
to verdadeiro, etc.

3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de Pro-
fetas 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:

Aprendam sobre a Lei de Deus e os Exemplos de Jesus:
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.

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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O MARAVILHOSO INTERMEDIÁRIO
Resumo dos Dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem

espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou
mediunidades, por onde Anjos ou Espíritos Mensageiros produzem maravilhas:

“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 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  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 va-
mos 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.

*            *           *

Entenda-se que essa é a Verdade Doutrinária, vinda do Princípio ou Deus,
ou Divina Causa Originária, que devia encaminhar os terrícolas para aquela
CIVILIZAÇÃO FRATERNISTA UNIVERSAL, DIVINAMENTE SOCIALISTA,
apontada por Deus em Isaías, capítulo 11.

Entenda-se que a Lei Moral Básica, as Graças Mediúnicas e os Exemplos
de Jesus, CONSTITUEM HERANÇAS DE TODA A CARNE, OU
HUMANIDADE, E NÃO DE ARAPUQUISMOS CLERICAIS OU
QUAISQUER OUTROS, COM OBJETIVOS DOMINADORES CAPCIOSOS
OU DOLOSOS.
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