
COM A CHEGADA DO TERCEIRO MILÊNIO, O TRIUNFO DO DIVINISMO

É necessário, agora, começar de Cima para baixo, de Deus para a relatividade,
para que o Programa Divino triunfe sobre as máfias religiosistas, os comercialismos
de idolatrias mentais e físicas, os manobrismos dolosos dos fabricantes de religiões,
enfim, de tudo isso de subornos e mistificações que inundam a Humanidade - e tudo
isso fazendo de Deus, o Divino Princípio Emanador, o entronizador de blasfêmias!

Não é necessário saber quantos Grandes Vultos passaram, entregando ENSINOS
e GRAÇAS DE DEUS; importa é saber que, dentre tais ENSINOS e GRAÇAS,
Três Fatores Doutrinários Fundamentais superam tudo, por conterem tudo quanto
realmente importa, ao filho de Deus, para que DESABROCHE O DEUS INTER-
NO, OU AS LATENTES VIRTUDES DIVINAS, com menos sofrimentos.

Até Jesus, Ungido Verbo Exemplar, ficou assim: “Tenho muito para vos di-
zer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora.”

Só no Apocalipse, o Livro Profético dos Eventos Porvindouros, é que, da parte
de Deus, há PROMETIDO UM EVANGELHO ETERNO, UM AVISO FINAL.
E isso, vindo juntamente com as terríveis tragédias apocalípticas, que reduzirão
os viventes a um terço - para haver um começo quase novo de tudo!

Face ao Tempo Chegado, haverá o triunfo do Programa Divino para o Espírito
e a Matéria, os Mundos e as Humanidades. Lutar contra é próprio de loucos, ou
dos donos de mistifórios religiosistas (ou também daqueles que, sendo escravos
de catecismos, compilações e codificações, obras cheias de erros, falhas e omis-
sões, afirmações ridículas e estúpidas), com isso se regalam, porque os seme-
lhantes se refestelam na semelhança.

Ninguém ficará de fora! Cada habitante do Planeta, entenda ou não, irá enfren-
tar os fatos que estão registrados nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse.
(No momento histórico, principalmente os 12, 19 e 14). Quem se julgar inteligen-
te, ponha a inteligência a funcionar:

EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 6)
PRINCÍPIO OU DEUS −−−−− Essência Divina Onipresente, Onisciente e Onipotente,

que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a Reintegração Total. O
Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, e as Leis Relativas, retornarão
à Unidade Essencial, ou Espírito e Verdade. Se deixasse de Emanar, Manifestar
ou Criar, nada haveria sem ser Ele, Princípio Onipresente. Como o Princípio é
Integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser Manifestador
e Manifestação, tudo Manifestando e tudo Reintegrando. Eis o Divino Monismo.

ESPÍRITO FILHO −−−−− As centelhas emanadas, não criadas, contêm  TODAS
AS VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, devendo desabrochá-las no seio
dos Mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao Seio Divino,
como Unas ou Espírito e Verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo
voltará a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e
Pitágoras. Jesus viveu o Personagem Inconfundível de VERBO EXEMPLAR, de
tudo que deriva do UM ESSENCIAL e a Ele retorna como UNO TOTAL. O
Túmulo Vazio é mais do que a Manjedoura. (Entendam bem).

CARRO DA ALMA OU PERISPÍRITO −−−−− Ele se forma para o espírito filho
ter meios de agir no Cosmos, ou Matéria. Com a autodivinização do espírito, ao
atingir a União Divina, ou Reintegração, finda a tarefa do perispírito. Lentíssima
é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas.
Tudo vai aumentando em Luz e Glória, até vir a ser Divindade Total, União Total,
isto é, perdendo em RELATIVIDADE, para ganhar em DIVINDADE.
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ORAÇÃO PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA
Peço a Deus, o Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, e ao Cristo

Planetário, forças para as Legiões Angélicas ou Mensageiras, para que possam
lutar contra o Mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo.

Como não existe merecimento, fora do respeito à Verdade, ao Amor e à Virtude,
prometo aplicar esforços no sentido de viver a Lei de Deus, compreender e imitar
o Verbo Exemplar e cultivar nobremente os Dons do Espírito Santo, Carismas ou
Mediunidades, sem os quais não pode haver a Consoladora Revelação.

Rogo a Deus, que enviou o Verbo Modelo, para entregar o Glorioso Pentecoste,
ou Derrame de Dons Mediúnicos para toda a carne, para que a Humanidade
tenha realmente dignos medianeiros, que dêem de graça, o de graça recebido,
nutrindo verdadeiro respeito à Doutrina do Caminho.

Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também
sujeito à morte física e responsabilidade perante a Justiça Divina, rogo o dom do
bom discernimento espiritual, assim como rogo, para o corpo, as energias e os
fluidos a serem depositados nesta água.

E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às Legiões
Angélicas e Socorristas e ao meu Espírito Guia ou Anjo Guardião.

*            *           *

(Já é, mas dias virão piores, em que as Legiões Mensageiras irão ministrar,
através da água fluidificada, os elementos energéticos que hão de combater as
pestíferas poluições, das radiações nucleares e outras. Por vários motivos, muitos
irão ter que se valer dessa Oração Para A Fluidificação da Água)

*            *           *

ORAÇÃO DIVINISTA
Dá-me, Sagrada Causa Originária, Deus ou Pai Divino, o poder de viver a Tua

Lei, para que possa eu contribuir para a santificação da vida!
Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos,

e mórbidos facciosismos, que tanto desviaram os filhos Teus do Reto Caminho,
criando o Mal que tanto se esparramou pelo Mundo!

Ilumina, Senhor, através de Teus Santos Mensageiros, a consciência dos errados, dos
inimigos da Verdade, para que se arrependam e reconheçam que BOA É A VERDADE,
e, assim agindo, retornem à Doutrina que enviaste a Teus filhos, que é simplesmente
viver a Lei, imitar o Verbo Exemplar, e cultivar nobremente os Dons do Espírito Santo,
que é dar de Graça, os Frutos da Graça Recebida, assim como é da Tua Vontade!

*            *           *

Negar Uma Sagrada Causa Originária é obra de imbecis. Negar Uma Doutrina
Iniciática Fundamental é obra de imbecis. Negar a INDERROGABILIDADE da Lei
de Deus, do Verbo Exemplar e dos Dons Mediúnicos, é obra de imbecis. Dar falsas
interpretações, ou esconder dos filhos de Deus os textos bíblicos que tratam dos
Dons Mediúnicos, é obra de imbecis. Não procurar saber aquilo que o Sermão Profé-
tico e o Apocalipse registram, para o findar do segundo milênio, é obra de imbecis.
Deixar de saber o que marcam, os capítulos 12, 19 e 14, do Apocalipse, para o
findar do segundo milênio, é obra de loucos. Como, então, não deverão acontecer
terríveis cataclismos, de variada ordem, se o Mundo está cheio de imbecis e de
loucos?!...

Para saber de tais Verdades Bíblico-proféticas, e também ter ao alcance as mais
Sublimes Orações, que muito irão valer nas horas de angústia e desesperos que
virão, para que haja a Grande Renovação da Humanidade, leiam o Livro Mensa-
gem Divina, que é: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS.

OSVALDO POLIDORO
UNIÃO DIVINISTA

 www.uniaodivinista.org
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MATÉRIA OU COSMO −−−−− A Matéria é Essência Divina, Luz Divina, Energia,
Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido. Em qualquer nível de apresentação é
ferramenta do espírito filho de Deus. (É muito infeliz quem não procura entender isso).

*            *           *

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 deve-
riam 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 ENSI-
NOS 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, anunciado 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 MEDI-
DA, produz grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa a RES-
SURREIÇÃO TOTAL, entrega o Derrame de Dons para toda a carne e manda en-
tregar 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!

“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne  pro-
fetizasse” − Números, 11, 29.
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“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a minha bênção so-
bre a tua descendência” − Isaías, 44, 3.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profe-
tizarão, 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 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 no-
vas 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 blasfe-
mar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” − Jesus em Lucas, 12, 10.

*            *           *

Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais, nas encarnações expiatórias,
têm sofrido e sofrem, legiões de infelizes, de tolos, que não souberam se compe-
netrar 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.

A ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Onipresente, Onisciente e Onipotente. Sendo filho

Teu, depositário de Tuas Virtudes Divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total,
devo conhecer e viver Teus Ensinos e Tuas Graças. Dá-me forças, Pai Divino, a fim
de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante
ou arrogante, quando as passageiras fortunas do Mundo me estiverem bafejando.

Jesus, que viveste a Função de Cristo Modelar e Modelador, Exemplo de
Comportamento e Derramador do Espírito de Dons e Sinais sobre toda a carne, de Ti
aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu,
venha a VERDADE a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos
quaisquer. Ajuda-me, Divino Modelo, para que Teu Exemplo seja o Evangelho de
minha vida, e eu jamais me constitua pedra-detropeço no Caminho da Verdade.

Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim como estivestes subindo e
descendo sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles grandiosos
sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e
o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado,
pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante Sua Divina Justiça.
Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença
e inspiração, a fim de que eu trilhe o Caminho da Verdade, do Amor e da Virtude,
que é a Essência do Evangelho, o caminho da Autodivinização, a gloriosa União Divina.
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