
Senhora Eleita, inspirai o sentimento da Verdade, do Amor e da Virtude nos 
corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não 
desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes.

Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos, a todos quantos erraram por 
causa dos fanatismos religiosos.

Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecidos da Lei e olvidados de 
Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor.

Ó ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, para 
que se convertam em verdadeiros anjos guardiães.

Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver.
Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida.
Ouvi, ó Símbolo das Mães, a voz dos que não podem falar.
Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia.
Dominadora de paixões, sede o anjo guardião, daqueles que temem resvalar 

nas vielas do pecado.
Consoladora dos aflitos, ungi com o Bálsamo do Amor aos que se encontram 

de coração angustiado.
Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das tortu-

ras do mundo.
Depositai, ó Maria, em todos os corações, o sentimento de igualdade perante 

as leis que regem o Universo Infinito.
Conduzi ao pórtico da Verdade, ó candura, a quem se encontrar perambulando 

pelos caminhos da inverdade e do crime.
Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as 

verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da Divina Modelagem 
de Jesus Cristo.

Apontai, ó luminosa estrela, ao Testamento da Moral, do Amor, da Revelação, 
da Sabedoria e da Virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de 
uma vez para sempre, os braços abertos do Divino Amigo.

1 – Se ninguém tivesse corrompido a Doutrina de Deus, entregue por Moisés e 
Jesus, Ela não precisaria de Restauração. E Jesus não disse que Elias voltaria para 
Restaurar Todas as Coisas?

2 – Até Jesus ficou assim: “Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não 
podeis suportá-lo agora”.

3 – Evangelho Eterno, ou Aviso Final, ou Total, só está prometido no cap. 14 do 
Apocalipse.

4 – Estude, cada um, sobre o semelhante ao Filho do homem, que guiará com 
Vara de Ferro, tal como avisam os capítulos 12 e 19, do Apocalipse. Mas, assuma 
cada um a responsabilidade de saber, porque muitos são os que desejam a igno-
rância das gentes, para fins mundanos, de pança, bolso, sexo, etc.

(Pelo menos depois do dilúvio de fogo, ou guerra atômica, que produzirá a Grande 
Renovação, homens honestos organizarão Cenáculos ou Templos de Estudos Bíbli-
co-proféticos, fora de religiões ou sectarismos, para cultivar o máximo de respeito à 
– VERDADE. Vide o Livro: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS)
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VOCÊ CONHECE, LEITOR, A DOUTRINA DE DEUS?
Em primeiro lugar, isto é, acima de tudo, seria obrigação de cada filho de 

Deus ter ou manter total respeito por aquilo que se chama, ou é VERDADE. 
No mínimo, para merecer o título de inteligente e honesto, devia viver para a 
VERDADE completamente fora e acima de sujeições a clericalismos, religiosis-
mos, sectarismos, ismos e mais ismos, com seus fingimentos de vestes capcio-
sas, de gestos engodantes ou mistificadores, de dogmas estúpidos, de todas as 
marcas de rituais dolosos, e, nos últimos tempos, de programas editoriais misti-
ficadores, ou com o propósito total de fabricar bobos, ou escravos de famigera-
das meias-verdades, essas imundas apelações que entronizam falsas ciências e 
falsas humildades.

Como a questão em foco é a VERDADE ESPIRITUAL, ou VERDADE CHAVE, que 
tem por FUNDAMENTO INICIÁTICO focalizar O PRINCÍPIO OU DEUS, O ESPÍRITO 
E A MATÉRIA, OS MUNDOS E AS HUMANIDADES, paira, ou devia pairar, acima 
de tudo, o respeito que a cada um cumpre, que é ser – honesto para consigo 
mesmo, ao tratar de saber de sua ORIGEM, de SEUS DIREITOS E DEVERES, de sua 
SAGRADA FINALIDADE.

Ninguém tem o direito de ser vivente, esquecendo estas perguntas íntimas:
Qual é a minha origem?
Quem, realmente, sou eu?
Que valores, ou virtudes, contenho, em potencial?
Como devo agir, para com o PRINCÍPIO e para os SEMELHANTES?
Para onde marcho, ou qual é a minha SAGRADA FINALIDADE?
Existe algum ENSINO, de DEUS, ou do PRINCÍPIO, para me orientar?
Existe um irmão, filho de DEUS, ENVIADO DE DEUS, para servir de MODELO?
Entenda, leitor, que passaram pela carne alguns Vultos Maiores, como Rama, 

Hermes e Orfeu, Budas, Zoroastro, Lao-Tsé, Crisna, Pitágoras; e que é importan-
te jamais esquecer, ou negar o que fizeram, entregando Verdades Doutrinárias. 
Permitir que fanatismos religiosistas, ou mórbidos sectarismos, ou fanatismos 
por ismos e mais ismos, tomem o lugar do respeito por esses Grandes Vultos, é 
simplesmente abominável, é totalmente vergonhoso!

Entretanto, leitor, do seio desses Grandes Vultos Enviados de Deus, dois deles 
entregaram ENSINOS e GRAÇAS DE DEUS, que pairam acima de tudo o mais, por 
constituírem VERDADES INICIÁTICAS INDERROGÁVEIS, não de fabricação humana:

1 – A Lei de Deus ou Supremo Documento de Ordenação de Comportamento;
2 – Um Verbo Modelar e Modelador, vivido por Jesus, o Inconfundível;
3 – Os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades.
Fora da Lei de Deus, do Verbo Modelar e Modelador, e fora do nobre cultivo dos 

Dons Espirituais, nenhum filho de Deus atingirá a Sagrada Finalidade, que é retor-
nar à UNIDADE DIVINA, OU DEUS, COMO UNO TOTAL. Entretanto, desgraçada-
mente, homens perversos, mistificadores, fabricantes de engodos comerciáveis, 
tudo fizeram e fazem ainda, para desviar os filhos de Deus, da Doutrina de Deus!
PONHAM O CONHECIMENTO DA VERDADE AO ALCANCE DOS FILHOS DE DEUS

Mistificadores, ou vendilhões de mentiras, tomaram o LUGAR DA VERDADE 
DOUTRINÁRIA; e tomaram em nome da VERDADE DOUTRINÁRIA, para enganar 
melhor. Mas, se o leitor quiser ler, e reconhecer o dever de respeitar a VERDADE, 
tudo ficará fácil de saber... e de viver:



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.

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, anunciado 

antes de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce em virtude de fenôme-
no mediúnico e não de homem, vem com os Dons do Espírito Santo ou Mediu-
nidades 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 contradi-
tórias, 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!
“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 diver-
sas, 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 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 blas-
femar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” – Jesus em Lucas, 12, 10.

TENHAM MUITO CUIDADO!
Essa foi, é e será, a Doutrina de Deus. O que for contra será esmigalhado, 

porque antes do findar do segundo milênio, os terríveis acontecimentos cita-
dos no Sermão Profético e nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, irão 
cobrar pelos tenebrosos desvios, pelas blasfêmias colocadas em Seu lugar.

Clericalismos politiqueiros e comerciantes de fingimentos, de discursos farisai-
cos, e donos de ismos e mais ismos, encarnados e desencarnados, tudo fazem 
para que os filhos de Deus não cheguem ao CONHECIMENTO das Verdades Bíbli-
co-proféticas, isto é, do DOCUMENTÁRIO que acima expusemos.

Quem achar que é mais do que aquilo que Deus enviou, tal como o documen-
tário bíblico ensina, tenha em mente isto:

Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais, nas encarnações expiató-
rias, têm sofrido e sofrem, legiões de infelizes, de tolos, que não souberam se 
compenetrar de suas inferioridades. Quem é sujeito a necessidades, doenças, 
dores, morte física, e, por fim tendo de prestar contas à Justiça Divina, que se 
abstenha de petulâncias e arrogantes juizados.

Sim, enganadores de todos os coloridos, por motivos vários, tudo fazem para 
conservar os filhos de Deus na ignorância; mas, enganarão a Justiça Divina? 
Quais serão os cabritos a serem expulsos do Planeta?

ORAÇÃO A MARIA
Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores 

da vida, para que neles aflore o desejo de Conhecimento, Certeza e Bondade, 
deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas 
inferiores de culto espiritual.

Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, aten-
dei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o Caminho da 
Verdade que livra.

Doce Mensageira do Amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações 
aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor.
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