
Como acabam de ler, a Doutrina Enviada Por Deus através de Moisés 
e de Jesus, tem a parte VIVA nos Dons Espirituais, nos Carismas ou nas 
Mediunidades. Espírito Santo nunca foi terça parte de Deus, nem espíri-
to comunicante, nem símbolo dos bons espíritos. Como o Apóstolo Paulo 
bem registra, em Primeira Carta Aos Coríntios, cap. 12, o Espírito Santo se 
manifesta em: pelo menos 9 DONS MEDIÚNICOS OU INTERMEDIÁRIOS. 
Foram homens perversos, politiqueiros e outros muitos, que tudo corrom-
peram, desviaram das VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS.

O único Livro da Carne Toda, que é AUTORIDADE TOTAL, para ensinar 
sobre a Lei de Deus, a Significação do Verbo Exemplar, e sobre a Graça Dos 
Dons Mediúnicos, é a Bíblia. Os infelizes ENXERTOS, impostos por homens, 
fizeram e fazem os filhos de Deus trilhar CAMINHOS DE ERRO. Entretanto, 
como avisam O SERMÃO PROFÉTICO e o APOCALIPSE, o findar do segundo 
milênio irá trazer terríveis abalos, obrigando os ERRADOS a responderem 
pelos crimes cometidos. Pergunte cada filho de Deus à Bíblia, como saber 
certo, porque a ela devem, ENCARNADOS E DESENCARNADOS, o dever de 
respeito à Vontade de Deus.

Mensagem aos benzedeiros: O Mundo está cheio de gente que, por igno-
rância, irradia mal: são materialismos, brutalidades, roubos, adultérios, 
licenciosidades abomináveis (Vide Romanos, 1, 22 a 32), etc. Portanto, 
quem vier a saber da DIVINA VALIA DOS DONS DADOS POR DEUS, faça 
também isto – uma vez ao dia, com todo recolhimento, coloque a mão 
direita sobre uma Bíblia, faça a Oração que melhor desejar, e peça pelo 
menos para as crianças famintas, nuas, doentes, e que, pela ONU, somam 
no mínimo setecentos milhões.

Passe adiante este Boletim, ajudando a imprimir e distribuir; Ele apre-
senta a Vontade de Deus, por TRÊS VERDADES SUAS – a Lei Moral Básica, 
o Verbo Exemplar e o documentário sobre a Graça dos Dons Espirituais.

Consoante os ensinos do Apocalipse, capítulos 12, 14 e 19, enquanto 
existirem filhos de Deus contrários à Lei de Deus, ao Verbo Modelo e ao 
nobre cultivo dos Dons dados por Deus, a Terra será um Mundo de guerras, 
pestes e fomes, e muitos outros males. Quem nasce necessitado, depen-
dente de tudo, sujeito a doenças, dores, dúvidas cruéis, desesperos, morte 
física e tendo por cima de prestar contas à Justiça Divina, pode querer ser 
JUIZ DE DEUS, O PRINCÍPIO?!
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UMA IDEIA PARA BENZER
Benzer entra, também, no ensino de Jesus ressurreto, pois foi depois 

da crucificação que ensinou: “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.

CONTRA QUEBRANTE: “Deus abençoe esta Sua criatura, fazendo o 
quebrante recuar e levar o Mal que trouxe; que, também, sejam retirados 
todos quantos males possam ter atingido esta criatura de Deus. Com o aço 
Deus dobra o ferro, com o BEM Deus dobra o MAL, com a VIRTUDE Deus 
domina o vício da ignorância e da maldade”. Leia-se a Oração da Maria 
Madalena.

CONTRA ERISIPELA: Colocar óleo de cozinha em um pires. Pegar um rami-
nho de arruda. Molhar a arruda no óleo, ir passando no lugar da erisipela 
e dizer três vezes: “Que Deus permita, se assim for de Sua Divina Vontade, 
que São Pedro e São Paulo desfaçam esta erisipela”. Que a pessoa benze-
deira faça a Oração que lhe vier a mente. Costumam repetir até sete vezes 
a benzedura.

CONTRA COBREIRO: Costumam dizer assim: “Bicho e Bichão, Sapo e 
Sapão, Cobra e Cobrão, eu te corto com Faca e Facão”. Costumam fazer 
isso com uma faca, com a qual fazem no local o sinal do Triângulo, que 
simboliza a Sabedoria Divina. Repetem por três dias a benzedura. A pessoa 
benzedeira deve fazer a Oração que souber ou quiser, com toda confiança 
em Deus, a Divina Fonte de Todos os Poderes.

IMPOR AS MÃOS, PARA QUALQUER BEM A REALIZAR: “Em nome de 
Deus, pela Graça dos Dons do Espírito Santo, trazida por Jesus no Glorio-
so Pentecostes, depois de sofrer a Crucificação e de vencer a Morte na 
Gloriosa Ressurreição, apelo às Legiões Mensageiras, para esta criatura de 
Deus, todo o BEM que o Senhor Deus lhe queira doar”. Faça, o intermedi-
ário e o pedinte, a Oração que melhor souber e quiser, porém com toda 
confiança na Fonte Divina que é Deus, a Divina Causa de Todos os Efeitos.

CONTRA LOMBRIGAS: Colocar um copo com água diante da criatura 
pedinte. Que ambos, intermediário e pedinte, façam em silêncio a Oração 
que mais souberem.

Apanhar um pedaço de linha com 7 centímetros e jogar na água, depois 
de cortá-lo ao meio. Se a linha afundar, ou enrolar, é porque as bichas 
estão assustadas.

Dizer então, estas palavras: “De 9 que eram as lombrigas, pelo poder de 
Deus, através de Jesus Cristo, nenhuma ficará em revolta ou existindo. A 
Deus pedimos, a Deus agradecemos, conforme o Divino Exemplo entregue 
por Jesus”.



CONTRA INSOLAÇÃO OU DOR DE CABEÇA:
1 – Apanhar um copo cheio de água;
2 – Dizer estas palavras: “Assim como o Sol nasce, sobe e desce no hori-

zonte, assim mesmo nós pedimos a Deus, o Divino Criador de tudo e de 
todos, a Graça de fazer desaparecer este mal”;

3 – Molhar uma toalha, dobrada em quatro, espremer bem para não 
escorrer água, e por dois ou três minutos deixar sobre a cabeça do pedin-
te, que estará orando e pedindo a cura.

(Também existe este processo, muito usado e muito eficiente: O benze-
dor ou benzedeira, dobra a toalha em quatro, coloca o copo sobre a toalha, 
que estará sobre a cabeça do pedinte, e, ambos orando, pedirão a cura. 
Em alguns casos a água borbulha, indicando que o mal será cortado).

Que todo benzedor ou benzedeira, leia bem os textos bíblicos que ensi-
nam sobre a Graça dos Dons, doados por Deus à TODA A CARNE.

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 Reve-
lação, para evitar desvios comprometedores, comércios de engodos ou 
simulações, ou fingimentos, etc.

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 mata-
reis e por todos estes crimes respondereis.”

ESPÍRITO SANTO É MEDIUNIDADE!
“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 
maravilhas, 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 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.

“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.
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