
QUAL A TAREFA DO DIVINISMO?

1 – As tragédias apocalípticas estão registradas, de modo profético, no Ser-
mão Profético e no Apocalipse, por ser a Bíblia judeu-cristã a única profética,
dentre as 11 Grandes Bíblias da Humanidade.

2 – Para ensinar o Espírito-filho sobre sua Origem Divina, e o desabrochamento das
Latentes Virtudes Divinas, a fim de atingir a Sagrada Finalidade, Deus enviou vul-
tos como Rama, Orfeu, os Budas, Hermes, Zoroastro, Crisna, Lao-Tsé, Pitágoras...

3 – Para salientar a importância instrutiva da Revelação Consoladora, que é a
comunicabilidade dos Anjos, ou Espíritos Mensageiros, Deus começou a enviar
promessas através dos Patriarcas Hebreus. A seguir vieram Moisés, os Profetas,
Jesus e os Apóstolos, e ficou no Mundo a Doutrina Revelacionista...

4 – A Doutrina de Deus, ou Revelacionista, tem fundamento, na Lei de Deus
a ser vivida,  no Verbo Exemplar a ser imitado, e nos Dons do Espírito Santo a serem
nobremente cultivados, pois eles é que são os Elos Divinos, os Agentes Interme-
diários entre Deus e Seus filhos. Homens passam, mas a Doutrina é viva e perene!

5 – Ouçam Moisés falar, em Números, capítulo 11.
6 – Estudem as Promessas de Deus, através dos Profetas, de que Derramaria

Dons SOBRE TODA A CARNE, de novo, porque os rabinos judeus atraiçoaram
Deus e Moisés, perseguindo e matando os Profetas...

7 – Escutem Jesus falar da importância dos Dons Intermediários, nos capítu-
los 14, 15 e 16, e outros muitos textos, no Evangelho escrito por João Evangelista...

8 – Escutem as palavras de Jesus, já Ressurreto, no Livro dos Atos dos Apóstolos,
capítulos 1 e 2, sobre a Graça dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades.
Notem bem que, através dos Dons Mediúnicos, que tornam a DOUTRINA VIVA, Deus
promete através de Jesus, que ela terá de ser ESTENDIDA AOS CONFINS DA TERRA...

9 – Lembrem-se que Jesus não disse tudo, tendo avisado: “Tenho muito para
vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora”...

10 – No Sermão Profético e no Apocalipse, principalmente nos capítulos 12, 19, 14,
21 e 22, do Apocalipse, estão assinalados os fatos a terem cumprimento antes do findar
do segundo milênio - Restauração Doutrinária, ou do que ficou entregue até Je-
sus - Entrega do EVANGELHO ETERNO, pois só está prometido no Apocalipse
- E Governo Espiritual Planetário do Anjo da Vara de Ferro, para haver a entrada
no período apocalíptico chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA.

11 – Desgraçadamente, todas as marcas de traições foram cometidas contra a Dou-
trina de Deus. Máfias de todos os coloridos foram surgindo, clericais e outras, por
onde MANDAMENTOS DE HOMENS foram colocados no lugar dos MANDAMEN-
TOS DE DEUS. Nobiliarquias clericais repugnantes, dogmas estúpidos, rituais ridícu-
los, vestes e gestos palhaços para iludir os bobos, prepotências politiqueiras, tudo
tomou o lugar da Lei de Deus, do Verbo Modelo e dos Dons Mediúnicos...

12 – No século 19 fizeram compilações e codificações, com boa vontade, porém
a falta de conhecimentos bíblico-proféticos fabricou as gordas falhas - falsas inter-
pretações de textos; não apresentação dos textos que ensinam sobre os Dons Espirituais:
falar de Evangelho deixando de lado o Livro dos Atos dos Apóstolos; e também não
entrar nas Epístolas; e o maior dos erros, pois aquilo que Jesus não disse, foi prometido
no Apocalipse, capítulos, principalmente, 12, 19, 14, 21 e 22, para depois haver a
entrada no período UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA. E resta também enten-
der a SIGNIFICAÇÃO DO VERBO MODELO, do Alfa e Ômega do Apocalipse,
ou de representar, na Ressurreição Geral, Espírito e Matéria, tudo o que deriva
do Princípio ou Deus, e a Deus deve retornar, como ESPÍRITO E VERDADE.
Por isso mesmo que EVANGELHO ETERNO só vos está prometido no Apocalipse.

Mas, estudem o que ficou até Jesus, o Verbo Exemplar:

onde alguns penduram suas ignorâncias, e outros seus bolsos, estômagos, mundanismos
vários... E se alguns vendem tais blasfêmias, não faltam infelizes que tudo compram,
e se refestelam em suas compras purulentas. Resta é perguntar: e essas misérias
humanas poderão mais do que a Justiça Divina, que zela pelo PROGRAMA DIVINO?!...

*            *           *
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!

*            *           *

A ORDEM DIVINA, que não é de espiritecos que nenhuma ligação têm com o
Plano Diretor Planetário, avisa: Ninguém irá deter os acontecimentos previstos
no Sermão Profético, e principalmente nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do
Apocalipse. Os que sofrem nas trevas do mundo espiritual, e os que curtem
encarnações dolorosas, provam que por cima da Lei de Deus, do Verbo Modelo e
da Graça dos Dons Espirituais, ninguém jamais passará. Ninguém fugirá dos seus
compromissos para com os Três Fatores Fundamentais da Doutrina de Deus.

Assim mesmo, Moisaístas e Cristãos entendam, que as Promessas de Deus a partir
dos Patriarcas, apontam para os citados capítulos do Apocalipse. É muita estupidez
andarem atrás de estatutos feitos por homens, ou de compilações e codificações
que primam em torcer documentos bíblico-proféticos, em esconder outros muitos,
e querer impor palpites de rasteiros espiritecos, no lugar dos ENSINOS e das
GRAÇAS que vieram por Emissários Altamente Ungidos para tanto. As mais
escabrosas contradições enchem estantes, quer sobre fatos bíblicos os mais res-
peitáveis, quer sobre Jesus, e isso bem prova a ignorância dos seus feitores, as
leviandades de tais empreiteiros de maus exemplos. Infelizmente, isto vem acon-
tecendo, e é muito prejudicial: por falta de melhores conhecimentos doutrinários,
deixam de lado as ORDENANÇAS DIVINAS, para correr atrás das misérias
espirituais e morais de espíritos que são ignorantes, como também compromissados
com a Justiça Divina. Sirva de advertência, o amontoado de mediocrismos e as
comprometedoras contradições que inundam estantes, ensinando a blasfemar...

Os que herdarem a Terra do porvir, após as faxinas apocalípticas entenderão esta Verdade
Doutrinária: ninguém irá trazer outra Lei de Deus, não virá outro Verbo Exemplar, e
não haverá homens ou míseros estatutos humanos, que consigam fabricar e distri-
buir os Dons dados por Deus.

Livros apocalípticos: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS.
           A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS.
          O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS.

Imprimam e distribuam os Boletins que colocam a Lei de Deus, os ensinos so-
bre o Verbo Exemplar, e os textos bíblicos sobre os Dons Mediúnicos, ao alcance
dos filhos de Deus. Contribuam para o triunfo da VERDADE, não da mentira que
gera cataclismos de variada ordem. A tarefa do DIVINISMO é ensinar a
DIVINIZAR, e não será fora das verdades bíblico-proféticas que isso ocorrerá.

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA

 www.uniaodivinista.org



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 Mé-
diuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometeu a vinda do Verbo Exemplar ou Messi-
as, 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 MEDIDA, produz
grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa a RESSURREIÇÃO TO-
TAL, 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  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 ressurrei-
ção, 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 lín-
guas; 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.

*            *           *

Como podem observar, com bem pouco papel e gastos poderiam ensinar a Dou-
trina da Lei, do Verbo Modelo e dos Dons Intermediários, ou aquilo que foi entre-
gue até Jesus; mas, DESGRAÇADAMENTE, máfias erradas tudo corromperam,
desviaram... E não findará o segundo milênio, sem as faxinas punitivas... Porque
também não falharão as Promessas de Deus contidas nos capítulos 12, 19 e 14,
do Apocalipse. (Ler nessa ordem, porque ao fazerem a Vulgata erraram muito na
ordem numérica dos capítulos do Apocalipse).

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 Essen-
cial, 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 diminu-
indo, 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 VIRTU-
DES 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 Incon-
fundível 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 Rein-
tegração, 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 Divinda-
de Total, União Total, isto é, perdendo em RELATIVIDADE, para ganhar em DIVINDADE.

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

*            *           *

Moisés e Jesus não disseram tudo, e querer impô-los como TUDO EM
DOUTRINA é monstruosa mistificação. Querer passar por cima do que Deus
promete no Apocalipse, principalmente nos capítulos 12, 19 e 14, é obra de loucos,
e desses loucos o Mundo está cheio, nos meios clericais, nos mórbidos religiosismos,


