
ou blasfêmias, e usurpando tudo, posições sociais indevidas, nem sequer 
pagando impostos! Tripudia sobre a Lei de Deus, faz do Verbo Modelo capa-
cho de maquinações politiqueiras, chama os Dons Mediúnicos de COISAS DO 
DIABO!... Entroniza as famigeradas meias-verdades, as que aplicam falsas 
ciências e falsas humildades, e, com isso, recebem o endosso dos idiotas, dos 
que agradecem por serem roubados!)

Cumprirá, às gerações do pós-dilúvio de fogo, entender bem:
COMO EVITAR ABALOS APOCALÍPTICOS?

Pelo fato de apresentar à Humanidade a Lei, o Verbo Exemplar, e os 
textos sobre os Dons Intermediários, e suas valências consoladoras, a Bíblia 
judeu-cristã é a única, dentre as Onze Grandes Bíblias, que contém espírito 
profético. Para quem lê e entende, é fácil saber o que foi corrompido. O movi-
mento restaurador está citado no Apocalipse, que por estar com os capítulos 
invertidos deve ser lido nesta ordem numérica: 12, 19, 14, 21 e 22.

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 ridí-
culas, realmente estúpidas. Fabricam tolos que, por isso mesmo, se acredi-
tam donos da VERDADE.

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

Quem irá ensinar a Doutrina da Verdade? Quem irá colocar, nas mãos dos 
filhos de Deus, a Lei de Deus, o conhecimento do Verbo Exemplar, e o docu-
mentário sobre os Dons Espirituais, aqueles que, como o Verbo afirmou, 
“tiram a orfandade do Mundo”?

Depois das tragédias que reduzirão os viventes a um terço, os governos 
temporais se encarregarão de acabar com as patifarias clericais, obrigando 
nas escolas o ensino da Bíblia. Cada filho de Deus terá de, por si mesmo, livre 
de injunções parasitas quaisquer, saber o que Deus lhe enviou, através de 
Moisés e de Jesus. E o peso de tremendas responsabilidades estarão sobre 
os portadores de Dons Intermediários, os Profetas. Porque haverá uma VARA 
DE FERRO, agindo com rigor total, como ensinam os capítulos 12 e 19, do 
Apocalipse.

Poderá haver o triunfo da VERDADE, sem que haja quem lute contra a 
mentira?

OSVALDO POLIDORO
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MENSAGEM AOS GOVERNANTES DO BRASIL
Queiram ou não os homens, mas o fato histórico-planetário mais importan-

te, de toda a História da Humanidade, cumpre-se ao findar do segundo milê-
nio; e é o Brasil o ponto central dos fatos apocalípticos mais significativos.

Da Atlântida redescoberta, a parte que irá ser a partida para o período 
chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, depois do dilúvio de fogo, ou 
guerra atômica, que reduzirá os viventes a um terço, é o Brasil.

Todos os motivos do Grande Cataclismo Apocalíptico se reduzem ao fato de 
Deus enviar a Doutrina da Verdade, e dos homens perversos terem corrompi-
do tudo, e, portanto, ter de haver a mais profunda e significativa Renovação 
Geral. Ninguém irá deter o tremendo acontecimento, porque o PROGRAMA 
DIVINO não muda em virtude dos erros humanos. Os homens mudarão, custe 
o que custar, ou a ferro e a fogo.

A Civilização do pós-dilúvio de fogo, ou guerra atômica, será o Verdadei-
ro, o Inconfundível Cristianismo, tal como o Apocalipse muito bem informa. 
Portanto, cumpre aos governantes do Brasil tomar conhecimento do que é o 
Cristianismo do Cristo Modelo, e o que é o falso, a mistificação que homens 
errados procuraram impor, e estão impondo, mentindo e recorrendo a todas 
as marcas de patifarias ou sórdidas maquinações, inclusive subversões ou 
anarquias sociais.

Como reconhecer o Verdadeiro Cristianismo, aquele que deverá vigorar 
para sempre, ou até a consumação evolutiva, do Planeta e da Humanidade? 
Estudando a Bíblia, em sua Doutrina Profética, que vai do Gênese ao Apoca-
lipse, tudo fica fácil, simples de entender. Estudem estes fatos bíblicos:

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.
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 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 mara-
vilhas, 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.

APRENDEREIS E PARA SEMPRE!
Como poderás tu, filho de Deus, evitar dores de todos os gêneros, se não 

queres em primeiro lugar aprender a viver a Lei de Deus, imitar o Verbo 
Modelo, e deixar de blasfemar contra os Dons Mediúnicos? Quem tripudia 
sobre a Vontade de Deus, isto é, insulta Seus ENSINOS e Suas GRAÇAS, inven-
tando formalismos religiosistas comerciáveis, mórbidos ismos, falsas ciências 
e falsas humildades, pode ser feliz?

ATENÇÃO!
Não foram os padres, judeus, romanos e outros, os únicos traidores da 

Doutrina da Verdade; muitos outros erros e errados viveram e vivem do erro. 
A Verdade Doutrinária foi e é cabide, aonde maroteiras várias se penduram, 
inclusive investimentos de capitais em programas editoriais que só ensinam 
ignorâncias, rasteirismos, mediocrismos, famigeradas meias-verdades, tudo 
o que endossa falsas ciências e falsas humildades.

Quem não entende que Deus, através de Moisés e de Jesus, enviou a Dou- 
trina da Verdade, que manda viver a Lei Moral Básica, manda imitar o Cristo 
Modelo ou Exemplar, e manda cultivar nobremente os Dons Espirituais, os 
que facilitam a comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos Mensageiros?

E o clero judeu não atraiçoou Moisés e a Doutrina que deixou, perseguindo 
e assassinando os Profetas ou os herdeiros de Dons Mediúnicos?

E o clero judeu não perseguiu e assassinou o Verbo Modelo e a Seus segui-
dores?

E no quarto século não surgiu em Roma, a cidade dos sete montes, citada 
no Apocalipse, a Besta 666, a grande corrompida e corruptora? (Vide Apoca-
lipse, do cap. 13 em diante, sobre a Besta, e como as gentes ignorantes fariam 
dela autoridade, dizendo nada ser como ela, ou de ser ela acima de todos os 
poderes...)

Ao findar o segundo milênio, como assinalam os capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 
21 e 22, terá de haver a mais vasta e necessária renovação de tudo. Convém 
ler nessa ordem numérica, porque ao fazer Roma a Vulgata, tirou os capítulos 
do Apocalipse da ordem certa.

(O Império Romano findou, mas a Besta forjada por ele ficou, e seus donos, 
seus padres, nada tendo de espiritual para dar, porque tudo nela são vestes 
e gestos palhaços, dogmas estúpidos e rituais ridículos mas comerciáveis, 
ou políticos carcomidos, continua impondo idolatrias, ou vendendo mentiras 
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