
QUE FIZERAM, JESUS, DO TEU MARTÍRIO?

A imprensa do dia 16-02-1970 publicou o seguinte, sobre o Santo Sudário, ou
marcas deixadas nele, dos castigos impostos a Jesus, pelo clero levita, ao qual as
autoridades romanas tiveram de sujeitar-se.

“Na reprodução da parte dorsal, veem-se os sinais de coágulos de sangue
nas feridas da cabeça e dos ombros. Cristo foi flagelado com azorragues de
três cordas, finalizando em ponta de chumbo. Os ossos das costas estão à mostra.

“Filha, minha face vai salvar o mundo” – revelou Cristo, em aparição a irmã
M. Pierina. Contemplamos de novo a Sua Face e baixamos a cabeça diante do
Seu olhar, estranho, um olhar de pálpebras descidas, fixando todo o drama, o
maior drama da humanidade, do calvário ao patíbulo, da crucificação à sepultura
– misteriosa página escrita em sangue, que os milênios não apagaram, e a qual
será dado ao povo brasileiro contemplar e honrar pela primeira vez no mundo.”

Só existe um modo de contemplar e honrar o Santo Sudário: é conhecer e respeitar
os motivos pelos quais Jesus se sujeitou a tamanho sofrimento, consciente de que
algum dia, depois de tantas ignorâncias, erros, adulterações e explorações clérigo-
politiqueiras, e muitas outras maldades, tudo viesse a ser restaurado e vivido pela
Humanidade. Abaixo estão os textos bíblicos, que provam a Doutrina do Princípio,
ou Pai Divino, que Jesus viveu e deixou no mundo, tendo como testemunha viva a
Revelação Contínua, o Consolador  Generalizado no Pentecostes:

O CONSOLADOR, QUE JESUS GENERALIZOU
“Porque, sendo exaltado por Deus, e tendo recebido de Deus a promessa do

Espírito Santo, derramou a este sobre nós, como agora o estais vendo e
ouvindo” – Atos, 2, 33.

“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 pro-
fetizarão, 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.

“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.
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Bezerra de Menezes, Apóstolo do Bem e da Paz, amigo dos humildes e dos
enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem,
sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor,
derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas
se tornem amigas da Paz e do Conhecimento, da Harmonia e do Perdão, semeando
pelo mundo os Divinos Exemplos de Jesus Cristo.

ORAÇÃO A MARIA

Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da
vida, para que neles aflore o desejo de Conhecimento, Certeza e Bondade, deixando
de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de
culto espiritual.

Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, atendei ao clamor
daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o Caminho da Verdade que livra.

Doce Mensageira do Amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações
aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor.

Senhora Eleita, inspirai o sentimento da Verdade, do Amor e da Virtude nos
corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para que não desçam
aos lugares de pranto e ranger dos dentes.

Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos, a todos quantos erraram  por causa
dos fanatismos religiosos.

Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecidos da Lei e olvidados de
Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor.

Ó ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, para que
se convertam em verdadeiros anjos guardiães.

Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver.
Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida.
Ouvi, ó Símbolo das Mães, a voz dos que não podem falar.
Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia.
Dominadora de paixões, sede o anjo guardião daqueles que temem resvalar nas

vielas do pecado.
Consoladora dos aflitos, ungi com o Bálsamo do Amor aos que se encontram de

coração angustiado.
Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das torturas

do mundo.
Depositai, ó Maria, em todos os corações, o sentimento de igualdade perante as

leis que regem o Universo Infinito.
Conduzi ao pórtico da Verdade, ó candura, a quem se encontrar perambulando

pelos caminhos da inverdade e do crime.
Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procuram as

verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da Divina Modelagem de
Jesus Cristo.

Apontai, ó luminosa estrela, ao Testamento da Moral, do Amor, da Revelação, da
Sabedoria e da Virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encontrem, de uma
vez para sempre, os braços abertos do Divino Amigo.

*            *           *

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
 www.uniaodivinista.org
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Os textos bíblicos provam a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, cuja
finalidade é advertir, ilustrar e consolar; provam o que Jesus fez e o que deixou no
mundo, como Doutrina Viva, através da Revelação Generalizada; e provam que
jamais passou pela cabeça de Jesus fundar mais algum ou alguns cleros, pois dessas
porcarias a Humanidade já estava cheia havia milênios – e porcarias que já haviam
martirizado os Profetas, que degolaram João Batista, que O crucificaram e foram
martirizando os Seus Apóstolos e seguidores!

Moisés recebeu a Lei de Deus por via mediúnica e aqui apresentamos, porque é
Código Moral Inderrogável.

O CÓDIGO MORAL INDERROGÁVEL
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.

A RESPONSABILIDADE É DO LEITOR
Essa Doutrina do Caminho, deixada por Jesus, viveu até 325, quando o Império

Romano, através do seu Imperador, tudo corrompeu, fundando a sua igreja – usou
os nomes de Deus, dos Patriarcas, de Moisés, dos Profetas, de Jesus e dos Apóstolos,
porém as práticas foram totalmente corrompidas, adulteradas, etc. O Espírito Derramado
Sobre Toda a Carne não admite cleros, fingimentos quaisquer, imagens ou idolatrias,
simulações ou comércios pagãos, etc. A Moral da Lei, a Divina Exemplificação de
Jesus e o Cultivo Sadio da Revelação, eis o que é a Excelsa Doutrina do Caminho, o
DIVINISMO QUE JESUS DEIXOU NO MUNDO. Quem leu e conheceu, certamente
ficou responsável pelas suas obras. A Excelsa Doutrina é para a Humanidade, é
acima de continentes, países, raças, povos, nações, etc. A cada indivíduo, partícula
da Humanidade, cumpre dar o seu testemunho sobre a VERDADE.

Quem quiser conhecer o verdadeiro Cristianismo, ou a Excelsa Doutrina deixada
por Jesus, leia o seguinte Livro de Osvaldo Polidoro:

EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS
*            *           *

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 deem de graça, o de graça recebido, nutrindo
verdadeiro respeito à Doutrina do Caminho.
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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.

*            *           *

ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS
Ao Sagrado Princípio do Todo invocamos, do mais íntimo de nossa Consciência,

em sinal de reverência à Verdade, ao Amor e à Virtude, propositando cooperar
junto às Legiões de Pretos Velhos, Índios, Hindus e Caboclos, para os serviços que
são chamados a desempenhar na Ordem Doutrinária.

Ao Cristo apelamos, como Diretor Planetário e Senhor dos Sete Escalões em que
se distribui a Humanidade Terrestre, composta de encarnados e desencarnados,
desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter fraterno, em defesa da Verda-
de e da Justiça, contra aqueles que, contrariando os Sagrados Objetivos da Vida,
se entregam aos atos que contradizem a Lei de Deus.

Conscientes da integridade da Justiça Divina, afirmamos a mais fiel e intensa ob-
servância dos Mandamentos da Lei, conforme o Divino Exemplo do Verbo Exem-
plar, para todos os efeitos invocativos. Acima de alternativas constituirá barreira
contra o Mal, em qualquer sentido em que se apresente, venha de onde vier, seja
contra quem for, conquanto que, em defesa da Verdade, do Bem e do Bom.

Conseqüentemente, que aos bondosos Pretos Velhos seja dado refletir, em seus
trabalhos, os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo a Divina Tutela do
Cristo Planetário, assim determinarem das Altas Esferas da Vida.

Que as legiões de Índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre maravilhosa-
mente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigorosa
dos Altos Mentores da Vida Planetária. Lutando pela Ordem e pelo Bem, pelo
progresso no seio do Amor, que tenham de Deus as graças devidas.

Que às numerosas legiões de Hindus, profundamente ligadas às mais remotas Civili-
zações do Planeta, formando portanto nas Altas Cortes da Hierarquia Terrestre, sejam
concedidas pelo Senhor Planetário as devidas oportunidades, para que forcem,
sustentem e imponham a Suprema Autoridade. Que nesta hora cíclica, em que a
Terra transita de uma para outra Era, as Mentes humanas possam receber os eflúvios
da Pureza e da Sabedoria, a fim de que sintam os Divinos Apelos do Cristo, em favor
dos Santos Desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos.

Que as legiões de Caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam
a encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos possam envolver,
proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da Moral, do Amor, da Revelação,
da Sabedoria e da Virtude, pois que, fora dessa Ordem Doutrinária, não há Evangelho.

*            *           *

ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES
Nós Te rogamos, Pai de Infinita Bondade e Justiça, as graças de Jesus Cristo, através

de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor,
consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando
aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem
conhecer a Verdade e assistindo a todos quantos apelam ao Teu Infinito Amor.

Jesus, Divino Portador da Graça e da Verdade, estende Tuas mãos dadivosas em socorro
daqueles que Te reconhecem o Despenseiro Fiel e Prudente; faze-o, Divino Modelo,
através de Tuas legiões consoladoras, de Teus Santos Espíritos, a fim de que a Fé se ele-
ve, a Esperança aumente, a Bondade se expanda e o Amor triunfe sobre todas as coisas.
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