
“EXAMINAI AS ESCRITURAS”
“IDE E PREGAI”

“DAI DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO”
“DAI DE GRAÇA, O QUE DEUS DE GRAÇA VOS DEU”

Está findando o segundo milênio, tempo marcado no Sermão Profético e no
Apocalipse, de severas contas a serem prestadas pelos filhos de Deus, por terem e
continuarem a ter comportamento errado para com as Quatro Verdades Doutrinárias
Máximas da Doutrina que Deus enviou, através de Moisés e de Jesus; porque Moisés
e Jesus (o Ungido Verbo Exemplar), nunca foram mais do que Estafetas de Deus,
ou Entregadores de Ensinos e Graças.

Entendam os filhos de Deus, para sempre, que a Verdade, a Justiça e o Poder
emanam de Deus, sendo que, quando muito, Seus filhos mais hierarquizados
desempenham apenas – funções delegadas.

Daí o Verbo Modelo dizer, na cruz, estas palavras exemplares de obediência:
“Pai, tudo está cumprido.”
“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.”

Homens errados, corruptores, mistificadores, politiqueiros, fabricantes e
exploradores de religiosismos, sectarismos, ismos e mais ismos, forjando vestes e
gestos palhaços, dogmas estúpidos, rituais ridículos porém comerciáveis, e também
programas livreiros dolosos, (tudo isso fabricando bobos para depois explorá-
los), colocaram todas as modalidades de famigeradas meias-verdades, as quais
entronizam falsas ciências e falsas humildades, no LUGAR SANTO, DA DOUTRINA
DA LEI DE DEUS, DO VERBO MODELAR E MODELADOR, E NO LUGAR
DOS DONS MEDIÚNICOS, aqueles que facilitam a comunicabilidade dos Anjos
ou Espíritos Mensageiros.

Como terríveis acontecimentos irão varrer a Humanidade, para haver a Grande
Renovação, estudem a Doutrina Enviada Por Deus, a INDERROGÁVEL:

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 desvi-
os comprometedores, comércios de engodos ou simulações, ou fingimentos, etc.

2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconteceu depois dos EN-
SINOS 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 Mé-
diuns, 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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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.

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).

*            *           *

Toda e qualquer traição contra a Lei, o Verbo Modelo e os Dons Mediúnicos, é
fábrica de cataclismos, tragédias, angústias e desesperos. A Matéria, que deve ser
serva do espírito, com tais crimes passa a ser algoz. Acautelem-se os palpiteiros
esfarrapados, esperando algum salvador gratuito, alguém que seja mais do que a
Justiça Divina, mais do que o Programa Divino. E muito cuidado com as compilações
e codificações, feitas por humanos, porque apresentam fartas omissões, erros
fundamentais, grosseiras ignorâncias, afirmações ridículas, realmente estúpidas.
Fabricam tolos que, por isso mesmo, se acreditam donos da VERDADE.

Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais, nas encarnações expiatórias,
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.

(Maus livros são venenos que envenenam gerações consecutivas, produzindo males
que só a Justiça Divina pode realmente aquilatar).

LEITURAS PARA O FINDAR DO SEGUNDO MILÊNIO:
Romanos, 1, 22 a 32.
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2.

IRÁ ALGUÉM DETER OS DESÍGNIOS DIVINOS?
Por causa dos Desígnios Divinos é que existe uma Bíblia que tem por fundamento

as Promessas Divinas a serem cumpridas através dos ciclos e das eras evolutivas.
Contém, o Livro: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, os
informes Bíblico-proféticos que vão do Gênese ao Apocalipse, como nenhuma outra
obra poderia conter. E contém, também, as mais Sublimes Orações, ou Agentes de
Ligação para com as Legiões Socorristas.

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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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 RESSUR-
REIÇÃO 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 huma-
nos, 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  profe-
tizasse” − 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 Se-
nhor 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; po-
rão as mãos sobre os enfermos e os curarão” − Marcos, 16, 17.
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“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.

*            *           *

1 − Aonde estão os religiosos profissionais, ou quaisquer outros postulantes de
ismos e mais ismos, que trabalhem o bom trabalho doutrinário, colocando tais
verdades doutrinárias ao alcance dos filhos de Deus?

2 − Não é verdade que, por mera ignorância ou má-fé, isto é, por interesses
subalternos, políticos, ou de forragem de bolso, pança, sexo, orgulhos, míseras
vaidades em virtude de posições sociais indevidas, e ainda outras muitas sujidades
humanas, tudo o que fazem é desviar os filhos de Deus de tais conhecimentos?

3 − E qual será a paga, de darem falsas interpretações aos textos, ou de os
esconder dos filhos de Deus, para acobertar erros de homens, encarnados ou
desencarnados, ou por estarem escravizados a capciosos comércios livreiros?

4 − Lembre-se, cada filho de Deus, porque a responsabilidade é de toda a carne,
mas na pessoa de cada um, que a traição à Doutrina Enviada Por Deus, não permitiu
a entrada naquele estado de sublimação espiritual citado em Isaías, cap. 11.

(Mesmo sendo aquele estado apenas transitório, porque a Sagrada Finalidade do
Espírito-filho é a reentrada total no UM ESSENCIAL, OU DEUS, OU PRINCÍPIO
ÚNICO).

AVISO AOS MENOS AVISADOS:
Se aqueles que, no século dezenove, fizeram compilações e codificações, tivessem

tido o bom conhecimento das Verdades Bíblico-proféticas, e com isso tivessem
usado o farto documentário bíblico, sobre a Tarefa de Moisés, a Significação do
Verbo Exemplar, e colocado os textos bíblicos sobre os Dons do Espírito Santo,
Carismas ou Mediunidades, em seus escritos, não só teriam feito obras honestas,
como teriam feito verdadeiros monumentos Iniciáticos. E teriam deixado aberto o
campo da investigação apocalíptica, sobre os acontecimentos do findar do segundo
milênio, com todas as implicações apontadas nos capítulos 12, 19 e 14,
principalmente. As falhas deles foram e são reproduzidas, em caudais de livros cheios
de vazios, mediocrismos, infantilismos, comprometedoras meias-verdades e suas
infelizes consequências.

(Apóstolos da Doutrina de Deus, em todos os tempos, serão aqueles que
procurarem DAR DIGNOS EXEMPLOS, conhecendo a Lei, a Significação do
Verbo Modelo e a Importância Apenas Consoladora da Revelação – isto é,
conhecendo e vivendo, ensinando a conhecer e viver segundo a Vontade de Deus.
Sobre os portadores de Dons Intermediários, quanto mais a Humanidade for
desabrochando as Latentes Virtudes Divinas, tanto maior será a responsabilidade,
porque desviar da Lei, do Verbo Modelo e dos Dons custará muito mais dores).
(Lucas, 12, 10).

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 Espí-
rito 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 Inte-
gral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser Manifestador e
Manifestação, tudo Manifestando e tudo Reintegrando. Eis o Divino Monismo.
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