“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
blasfemar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” − Jesus em Lucas,
12, 10.
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Mas pecariam contra a Lei de Deus, e contra o Cristo Exemplar de
Comportamento, e contra a Graça do Mediunismo, e as profecias de tais crimes
estão nestas páginas bíblicas:
Sermão Profético, de Jesus;
Romanos, 1, 22 a 32;
II Epístola de Pedro, capítulo 2;
Apocalipse, sobre a Besta e o Falso Profeta.
Os crimes contra a Doutrina de Deus, na parte entregue até Jesus, iriam semear
materialismos, brutalidades, imoralidades e depravações, tudo isso que a
Humanidade apresenta, ao findar do segundo milênio. Mas Deus promete no
Apocalipse, capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, para antes do findar do segundo
milênio, a RESTAURAÇÃO DO QUE FOI ENTREGUE ATÉ JESUS, E O
EVANGELHO ETERNO OU AVISO FINAL.
No Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS tendes
todos os informes sobre as verdades bíblico-proféticas, a começar das
Promessas Divinas feitas aos Patriarcas, passando por Moisés, os Profetas e
Jesus, para desembocar nas Promessas Divinas do Apocalipse.
Façam-se Apóstolos de Deus, do DIVINISMO, imprimindo esta
MENSAGEM APOCALÍPTICA, e colocando-a ao alcance dos filhos de Deus,
para que muitos se livrem dos erros impostos pelos clericalismos e bastardos
ismos, que tanto prejudicam, por desviarem da VERDADE.
OSVALDO POLIDORO
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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É POSSÍVEL APRENDER E VIVER?
Afirmam, nos mais elevados planos da vida espiritual, que estas coisas
realmente se passaram:
Deus ordenou a um de Seus filhos mais unos, comandar outras legiões
espirituais, a fim de adensar elementos, Luz Divina, Energias e seus segmentos,
a fim de haver mais uma Casa Cósmica. Foi assim que o Planeta Terra veio a existir.
Quando já havia espíritos ou centelhas de Deus desabrochadas em Virtudes
Divinas Latentes, a ponto de entender de Verdades Doutrinárias Divinas, Deus
enviou os Patriarcas Hebreus, dotados de Dons Espirituais Elevados, e, assim,
por meio de Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometeu a Doutrina Integral, a
vir através dos milênios.
Vindo Moisés, os Profetas, Jesus e Apóstolos, por meio deles Deus entregou
a Lei Moral Inderrogável, por cima da qual ninguém jamais passará, e enviou o
Cristo Exemplar de Conduta, e, por meio deles todos, entregou 77 textos
bíblicos, para ensinar sobre os Dons do Espírito Santo, Carismas ou
Mediunidades, os elementos que permitem contatos entre encarnados e
desencarnados, por onde vertem advertências, ilustrações e consolações.
Depois de tudo isso entregue, consta que Deus convocou Altos Imediatos, e
a eles deplorou o fato de terem corrompido a Doutrina da Lei, do Verbo
Exemplar e das Graças Mediúnicas. Afirmou Deus que ir contra a Lei, o Cristo
Modelo e as Graças Mediúnicas, envereda os espíritos, Seus filhos, para os
rincões do materialismo, das brutalidades, das imoralidades e depravações. E
afirmou que, por isso, ao findar do segundo milênio, teria de justiçar os terrícolas,
com um dilúvio de fogo, ou guerra atômica, para depois então haver um começo
quase novo de tudo, com a VERDADE triunfando contra a MENTIRA.
Consta que um dos Altos Imediatos ponderou: “Senhor, não terá havido a
falta de alguma lição que os advertisse?”
E consta que Deus respondeu:
“Nada disso, meu filho. Eu os fiz sujeitos a respirar, comer, beber,
urinar, evacuar... Essas necessidades são indispensáveis na economia
física, a ferramenta fundamental do espírito, a fim de poderem ir
desabrochando as Latentes Virtudes Divinas, até a mim retornarem, como
ESPÍRITO E VERDADE, OU REINTEGRADOS. Se eles em nada
consideraram o comer e beber, pelo menos deviam considerar a
deselegante posição de evacuar, que é igual para todos, ditos grandes e
pequenos, sábios e não sábios. Eu pensei, meu filho, que pelo menos
nessa posição caricata, fisicamente deprimente, e por vezes dolorosa, meus
filhos lotados na Terra pudessem contabilizar suas insignificâncias,
jamais pretendendo colocar mandamentos de homens no lugar dos MEUS
MANDAMENTOS, e que também nunca fizessem do Cristo Exemplar
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apenas rótulo de suas mistificações comerciáveis e politiqueiras, e que
de modo algum pudessem blasfemar contra os DONS INTERMEDIÁRIOS
que lhes dou, para que nunca lhes falte os contatos COMIGO E COM
AS MINHAS LEGIÕES ANGÉLICAS OU SOCORRISTAS.”
Verdadeiro ministro de Deus é todo aquele que, em toda a carne, ou
Humanidade, procura nas obras entre irmãos viver a Lei de Deus, imitar o Cristo
Exemplar de Conduta, e cultivar nobremente as Graças do Mediunismo, ou
Dons do Espírito Santo, e não aqueles que se apalhaçam nas vestes, e fazem
gestos palhaços, e vivem para impor aos simplórios suas infernais artimanhas
clericais, e suas politicalhas maliciosas, impondo-se como governos paralelos.
Quanto a Jesus, não se disse PORTADOR DE TODA VERDADE, entregando
o aviso:
“Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora.”
É chegado o tempo apocalíptico de haver a restauração do que foi entregue
por Deus até Jesus, e da entrega do EVANGELHO ETERNO prometido por
Deus no Apocalipse, 14, 6, e das faxinas apocalípticas que punirão todos quantos
se constituem em mistificadores da VERDADE.
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.
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 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.
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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 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.
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.”
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 iniqüidade.”
“Não sairás dali, até pagar o último ceitil.”
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
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.
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