PRECE AO ANJO GUARDIÃO
Pai Divino, Sagrado Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, Causa Originária do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humanidades, e
das Leis Regentes Fundamentais, da mais Absoluta às mais relativas.
Sagrado Princípio, na consciência de ser filho Teu, portador de Virtudes
Divinas em Potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo,
nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante
Tua Divina Justiça, a Ti rogo, Pai Divino, a Graça de comungar com o meu
Anjo Guardião, o espírito por Ti designado a ser inspirador dos melhores
pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de cometer desvios comprometedores, encontre o Reto Caminho, a vivência da
Tua Lei Moral, a imitação do Verbo Exemplar que nos enviaste, e o nobre
cultivo dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, os veículos
da comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, aqueles Teus servos
produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos.
E a ti, meu Anjo Guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos
momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes
e inconfundíveis inspirações. Tendo consciência do quanto é deficiente a
condição de encarnado, apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão,
porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver
tuas inspirações.
Amparado nas Divinas Graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que
venha a poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é DAR DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO, trilha única que remete à Sagrada Finalidade,
que é a Reintegração no Sagrado Princípio..
OBS: Os Dons Espirituais são dados por Deus para que haja os intercâmbios
entre os dois planos da vida, e para que Deus, através de Seus Anjos, que quer
dizer apenas Espíritos Mensageiros, entregue Ensinos e Graças Múltiplas.
Sobre os Anjos Guardiães, Deus vos ensina totalmente, quando foi da crucificação de Jesus. Aprendam com Deus em Lucas, 22, 43, que assim avisa:
“E APARECEU-LHE UM ANJO DO CÉU QUE O CONFORTAVA.”
E TAMBÉM NO INÍCIO DA VIDA MESSIÂNICA DE JESUS,
BEM QUE DEIXOU ESTES ENSINAMENTOS:
“VEREIS OS ANJOS DE DEUS SUBINDO E DESCENDO
SOBRE O FILHO DO HOMEM.”
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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DEUS
Eu Sou a Essência Absoluta, Sou Arquinatural,
Onisciente e Onipresente, Sou a Mente Universal,
Sou a Causa Originária, Sou o Pai Onipotente,
Sou Distinto e Sou o Todo, Eu Sou Ambivalente.
Estou Fora e Dentro, Estou em Cima e em Baixo,
Eu Sou o Todo e a Parte, Eu é que a tudo enfaixo,
Sendo a Divina Essência, Me Revelo também Criação,
E Respiro na Minha Obra, sendo o Todo e a Fração.
Estou em vossas profundezas, sempre a vos Manter,
Pois Sou a vossa Existência, a vossa Razão de Ser,
E Falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior,
Estou no cérebro e no coração, porque Sou o Senhor.
Vinde pois a Meu Templo, retornai portanto a Mim,
Estou em vós e no Infinito, Sou Princípio e Sou Fim,
De Minha Mente sois filhos, vós sereis sempre deuses,
E, marchando para a Verdade, ruireis as vossas cruzes.
Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais,
Eu quero Verdade e Virtude, nada de “ismos” que tais,
Que de Mim partem as Leis, e, quando nelas crescerdes,
Em Meus Fatos crescereis, para Minhas Glórias terdes.
Eu não Venho e não Vou, Eu sou o Eterno e o Presente,
Sempre Fui e Serei, em vós, a Essência Divina Patente,
A vossa presença é em Mim, e Quero-a plena e crescida,
Acima de simulacros, glorificando em Mim a Eterna Vida.
Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos,
Que lembram tempos idólatras e paganismos poeirentos,
Buscai a Mim no Templo Interior, em Virtude e Verdade,
E unidos a Mim tereis, em Mim, a Glória e a Liberdade.
Sempre Fui, Sou e Serei em vós a Fonte de Clemência,
Aguardando a vossa Santidade, na Integral Consciência,
Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes,
Filhos colaboradores Meus, pela União de Nossas Mentes.
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A GRANDE PASSAGEM APOCALÍPTICA – NOVO CÉU E NOVA TERRA
O DESTINO DA AMÉRICA
Glória a ti, Atlântida redescoberta,
Brilhe em ti, Cristianismo restaurado,
E tua fronde altaneira, em luz referta,
Esplenda em verdade, roteiro divinizado.
Em tuas plagas, no antanho fendidas,
Por dilúvio, que a Suma Justiça cominou,
Um novo céu esplenda, e derrame floridas
Messes Divinas, que o bom Deus te enviou.
Não desvies agora, dos anseios da luz,
Da vera Doutrina, do Amor que a diviniza,
Daquele Consolador, derramado por Jesus
No sublime Pentecostes, que Deus eterniza.
Tua Aura espalhe, os clarões doutrinários,
Teus brados proféticos, fecundem a Terra,
Teus feitos de amor, lembrem lampadários,
Vertentes da Glória, que o Cristo encerra.
Desapareçam de ti, as manchas infiéis...
Desvios da virtude, que as trevas puniram,
E aquele novo céu, em teus luzentes anéis,
Revelem o Amor, aonde as dores sumiram.

Marcam, o Sermão Profético e o Apocalipse, para o findar do segundo
milênio, terríveis fatos apocalípticos, por terem os fabricantes de clerezias,
religiões e sectarismos, catecismos, compilações e codificações, errado
muito ou corrompido os fatos atinentes à Doutrina do Caminho, mais tarde
chamada Evangelho, mais tarde ainda chamada Cristianismo. Erraram
profundamente, criaram terrível Carma Negativo pelo qual dolorosamente responderão. A Restauração ficará no Mundo e o Evangelho Eterno,
prometido no Apocalipse, será o Regente Doutrinário das gerações do
pós-dilúvio de fogo, ou guerra atômica, que provocará um começo quase
novo. Cumpre, pois, conhecer a Doutrina que Deus, o Princípio Onipresente, mandou entregar:
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 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.”
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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 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.
As gerações porvindouras saberão que o Espírito Messiânico da Bíblia
judeu-cristã repousa naquilo que a Lei de Deus afirma e ordena; naquilo
que o Verbo Modelo Inconfundível representa; e no documentário
bíblico que trata dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades,
www.uniaodivinista.org
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os veículos da comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos Mensageiros – de
que a Bíblia é farto repositório.
Por falta de conhecimentos proféticos do Velho Testamento; por falta
de conhecimento da Significação do Verbo Modelo; por falta de respeito
ao documentário sobre os Dons Espirituais; e por blasfêmias contra os
mesmos, chegando a chamá-los até de diabólicos, clericalismos de um
modo, e outros ismos de outros modos, profundos males causaram, pelos
quais terão de responder. Alertem-se os fanáticos por dogmas estúpidos,
catecismos, compilações e codificações, obras eivadas de erros e afirmações ridículas, porque a Lei não foi dada por ignorância de Deus, o Verbo
Modelo não veio por engano, e o documentário sobre os Dons não foi
entregue por acaso. Os Três Fatores Doutrinários da Doutrina Integral
nunca deveram nada a religião alguma, a clericalismo algum, a catecismos,
compilações e codificações quaisquer. Valem por Deus e por si mesmos.
O Apocalipse está com os capítulos invertidos, desde a feitura da Vulgata;
e deve ser lido nesta ordem, para saberem de seus avisos sobre a Restauração Doutrinária, o Governo Planetário daquele que guiará com vara de
ferro, e a entrega do Evangelho Eterno, ou Aviso Final, ou Síntese Total:
capítulos 12, 19, 14, 21 e 22. Porque um Programa Divino existe, para o
Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, e para os seus inimigos
ou contraditores, os abismos tenebrosos da subcrosta, os umbrais e as
encarnações expiatórias, tem funcionado e continuarão funcionando,
cada vez com mais rigor, ou com vara de ferro.
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 Essencial, 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 nem diminuindo, 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 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).
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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).
A ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Onipresente, Onisciente e Onipotente.
Sendo filho Teu, depositário de Tuas Virtudes Divinas, para desabrochá-las
e tornar-me uno total, devo conhecer e viver Teus Ensinos e Tuas Graças.
Dá-me forças, Pai Divino, a fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as
passageiras fortunas do Mundo me estiverem bafejando.
Jesus, que viveste a Função de Cristo Modelar e Modelador, Exemplo de
Comportamento e Derramador do Espírito de Dons e Sinais sobre toda a
carne, de Ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para
que jamais permita eu, venha a VERDADE a se inclinar diante de quaisquer
simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, Divino Modelo, para que
Teu Exemplo seja o Evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua
pedra de tropeço no Caminho da Verdade.
Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim como estivestes subindo
e descendo sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles
grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a
vossa presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como
seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas
falhas perante Sua Divina Justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais,
menos ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu
trilhe o Caminho da Verdade, do Amor e da Virtude, que é a Essência do
Evangelho, o caminho da Autodivinização, a gloriosa União Divina.
DE BOM AVISO
Todo fim de Ciclo ou Era, costuma ser tempo de desarmonias profundas, brutalidades, imoralidades, irreverências comprometedoras, abominações, etc. Como agora é passagem para o período chamado UM NOVO
CÉU E UMA NOVA TERRA, ou segunda metade evolutiva, do Planeta e da
Humanidade, tudo será muito pior. As mais sórdidas consciências quererão
arrastar as outras... Estudem Romanos, 1, 22 a 32, que alerta muito bem e
na hora apocalíptica precisa.
www.uniaodivinista.org
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O Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS – é portador
de informes bíblico-proféticos, ou segundo as Promessas Divinas, para os
dias presentes e futuros. Contém, também, as mais Sublimes Orações, ou
agentes de ligação mental, para com as Legiões Socorristas, aquelas que
muito irão valer, nas horas de angústias e desesperos.
Só sabe da verdadeira restauração da Doutrina do Caminho, aquele que
sabe da Lei, do Verbo Modelo e dos textos que tratam dos Dons; e jamais
olvide alguém, que pelos erros cometidos, possa atirar a responsabilidade
nas costas de segundos ou terceiros, ou de religiões, ou de tabelinhas feitas
por homens ou mulheres, pois são obras muito falhas, contendo falsas
interpretações, amparando falsas ciências e falsas humildades – do que
muitos se valem, pendurando nelas suas ignorâncias, vaidades recalcadas,
e interesses mundanos de variada ordem.
CHAVE INICIÁTICA FUNDAMENTAL
DEUS – Quem não entende de Deus em tudo se complica, porque sem
Causa Originária nada existe. Quem entende do Princípio Onipresente tudo
tende a resolver com precisão e felicidade, porque é no Princípio ou Deus
que o PROGRAMA DIVINO tem a Origem, o Movimento e a Sagrada Finalidade a ser atingida. Deus é UM ESSENCIAL QUE SE REVELA COMO CRIAÇÃO,
e Ele mesmo por fim a tudo reabsorve, porque é sempre o mesmo UM
ESSENCIAL que se manifesta, e se em algum tempo deixasse de fazê-lo,
toda a chamada Criação deixaria de existir. Hermes, Crisna, Pitágoras e
outros já ensinaram o DIVINO MONISMO, e o Verbo Modelar e Modelador,
vivido por Jesus, foi o exemplificador total, tanto que Seu título apocalíptico é ALFA e ÔMEGA, tudo que deriva do Princípio e a Ele retorna, como
ESPÍRITO E VERDADE.
LEIS DIVINAS OU FUNDAMENTAIS – Eternas, Perfeitas e Imutáveis,
tudo resumido na chamada JUSTIÇA DIVINA, onde não há lugar para falsas
misericórdias, favores ou desaforos, tudo isso que é de fabricação das religiões e das doutrinas de homens, encarnados ou desencarnados. O que não
for por Justiça Divina, de outro modo jamais será. Nos abismos tenebrosos da subcrosta, nos umbrais e nas encarnações expiatórias, muitos vivem
clamando pela Misericórdia Divina, mas ela jamais se apresenta, porque
a presença da JUSTIÇA DIVINA é absoluta. É bem bíblico aquele ensino:
APARTAI-VOS DE MIM, VÓS QUE OBRAIS A INIQUIDADE. É também da Bíblia
aquele: PAGARÁS ATÉ O ÚLTIMO CEITIL.
ESPÍRITO FILHO – Toda centelha espiritual, ou filho de Deus, Dele deriva
com todas as Virtudes Divinas em estado latente, e deve desabrochá-las
através do processo biológico ou evolutivo, nos Mundos e nas vidas ou
encarnações, enfrentando condições e situações, até vir a ser Espírito
e Verdade, ou Uno Total, ou Deus em Deus. Em Deus nada cresce nem
diminui, Dele tudo deriva e a Ele retorna, e essa é a DIVINA REALIDADE,
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O DIVINO MONISMO, A CIÊNCIA INTEGRAL OU DA UNIDADE. Ninguém e
nada será eternamente filho de Deus; tudo voltará ao CADINHO DIVINO,
COMO DIVINO. Tudo depende de esforço íntimo, para tal desabrochamento, pois de fora nunca virão, nem favores, nem desaforos, e muito menos
as falsas misericórdias, inventadas pelos tribofeiros fabricantes de religiões
e clerezias, cujas artimanhas visam sempre ao dinheiro e à obediência dos
tolos ou simplórios.
PERISPÍRITO OU CARRO DA ALMA – Primeiro forma-se, nos primórdios
evolutivos da centelha, a coroa de Luz Divina; depois seis coroas energéticas, onde se formam também os chacras ou plexos. Sem os chacras ou
plexos não haveria como funcionarem os sentidos físicos e as faculdades
mediúnicas, os Dons do Espírito Santo. O perispírito tem começo e fim,
pois se vai divinizando ou sublimando, com a divinização do seu dono, e
quando este se tenha tornado UNO, ESPÍRITO E VERDADE, o carro da alma
não terá mais o que fazer.
MATÉRIA – A Matéria é Essência Divina ou Deus, Luz Divina, Energia,
Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido e Sólido. Os três estados primeiros
tudo penetram, para efeito de Origem, Sustentação e Destinação. Depois
de Deus, o Princípio, tudo é gamático. Em suas incomensuráveis manifestações e utilidades, é sempre ferramenta do espírito.
MUNDO ESPIRITUAL – Não há promiscuidade no mundo espiritual. Os
muito conhecidos Sete Céus subdividem-se em mais de trinta mil subcéus
ou faixas de habitação dos desencarnados. As faixas da subcrosta e os
umbrais são de trevas, pranto e ranger de dentes, enquanto que as exteriores vão aumentando em Luz e Glória. E ninguém subirá para céus mais
divinizados, sem ser pelo desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas.
Em tudo prevalece a Lei das Hierarquias, por imposição da Justiça Divina,
e jamais a intervenção de falsas misericórdias. E com a divinização total do
filho de Deus, findará a sujeição à jurisdição Planetária.
LEI DE DEUS – Toda Humanidade em processo evolutivo recebe, em
tempo certo, um Código Básico de Moral, ou de COMPORTAMENTO, para
não haver crimes entre irmãos ou companheiros de jornada desabrochadora das Latentes Virtudes Divinas. Discutir a Lei de Deus conduz aos
tenebrosos planos de treva e às encarnações expiatórias. A lei das reencarnações entra como válvula redentora e evolutiva dos espíritos, e é sempre
caso de JUSTIÇA DIVINA, que é plena em justos recursos, sem contradições
ou falsas misericórdias.
PROGRAMA DIVINO – O Programa Divino é absoluto, para o Espírito
e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, e só aos loucos ou hipócritas se pode admitir que questionem o fato. Nos abismos tenebrosos da
subcrosta, nos umbrais e nas encarnações expiatórias, os transgressores
da Lei curtem seus erros, até o último ceitil, porque na JUSTIÇA DIVINA
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não há lugar para os apologistas da INIQUIDADE. A verdadeira sabedoria
espiritual consiste em viver paralelo à JUSTIÇA DIVINA, jamais aos engodos
ou conceitos mentirosos inventados por homens, encarnados ou desencarnados. Absoluta é a JUSTIÇA DIVINA, que jamais endossará falsas ciências
e falsas humildades.
MIGRAÇÕES – É completamente falso o conceito de que os espíritos
migram para outros Planetas, quando vão crescendo espiritualmente. No
Planeta existem céus gloriosos, onde podem e devem funcionar, a bem dos
céus abaixo situados e do Planeta, onde estão os encarnados. De tempos a
tempos encarnam, cumprindo tarefas ao nível de seus graus hierárquicos.
PLANO CRÍSTICO – Ultrapassando a Hierarquia do Planeta, ou dos seus
céus, é que há entrada no chamado Plano Crístico. Não significa ainda a
UNIÃO TOTAL com o Princípio ou Deus, mas os Cristos comandantes de
Planetas, Sistemas e Grupos de Sistemas, normalmente representam a
UNIÃO DIVINA.
ERROS E RIDÍCULOS – As Verdades Divinas são imutáveis, partem da
Origem, garantem a Sustentação e remetem para a Sagrada Finalidade. Mas
as teologias, os catecismos, as codificações, as compilações, os conchavos
dogmatizados que sustentam clerezias e sectarismos, ou mórbidos facciosismos, comportam erros crassos, rasteirismos e ridículos. E são muito bem
cuidados, porque garantem regalias mundanas aos donos de bastardos
convencionalismos. Interesses de pança, bolso, estômago, títulos e rótulos
pomposos, orgulhos e vaidades, fanatismo por homens e maquiavélicos
programas editoriais ou comerciáveis, sem esquecer as sórdidas politicalhas mandonistas, zelam com carinho por todas essas porcarias, que tanto
prejudicam o progresso espiritual dos filhos de Deus.
PARA EVITAR CRIMES – Basta a Lei de Deus, que é curtíssima e concisa,
para evitar crimes contra o Princípio e contra os semelhantes, ficando
bem com a Justiça Divina, que é o certo e necessário, para mais depressa
ir desabrochando as Latentes Virtudes Divinas, marchando célere para o
estado de UNIÃO DIVINA, que é o Sagrado Objetivo da Existência. Entretanto, homens errados inventam mentirosos conceitos, lambetismos nauseabundos para com Deus e Seus Prepostos, etc. Está chegando uma fase
diferente, em que as falsas ciências e as falsas humildades findarão, dando
lugar para o comportamento decente.
O GLORIOSO PENTECOSTES – O Livro dos Atos dos Apóstolos é o LIVRO
DAS GRAÇAS, porque é o Livro da Ressurreição e do Pentecostes, ou do
cumprimento das Promessas do Velho Testamento, e, das Promessas do
Verbo Encarnado. Pretender conhecer a Doutrina do Caminho, ou Cristianismo, fora do Livro dos Atos, é o mesmo que construir o maior e mais belo
edifício, para depois deixá-lo sem telhado.
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TRABALHO APOSTOLAR E APOCALIPSE – Através do Povo Escolhido viriam a Lei Moral Básica, o Verbo Modelar e Modelador e o Glorioso
Pentecostes, ou Derrame de Dons sobre toda a carne ou generalização da
Revelação Consoladora. Cada Apóstolo entendeu como pôde, escreveu
como pôde e quis, porém em todos fulgura o testemunho da Doutrina
do Caminho, transmitida pelo Verbo Modelo e fincada exuberantemente
sobre a Graça da Revelação Generalizada. Nunca foi prometido Consolador
algum para vinte séculos depois... Tudo ficou rigorosamente entregue à
Humanidade, para que o trabalho apostolar entregasse a Doutrina até aos
confins da Terra... E no Apocalipse foram previstas as pedras contraditórias
que surgiriam, e também o trabalho RESTAURADOR, no seio das verdades
Bíblico-Proféticas, jamais ensinando a fugir da Bíblia, ou colocando mandamentos de homens no lugar dos de Deus, ou escondendo os textos sobre
os Dons do Espírito Santo, ou dando-lhes propositais falsas interpretações,
para acobertar sórdidas politicalhas ou mafiosos intentos.
QUEM É REALMENTE CRISTÃO? – Os tolos ou bobos pensam que ser
Cristão é ter uma das ditas religiões que se dizem cristãs, ou fazer salamaleques, ou praticar simulações, ou comprar, ou vender idolatrias, fazer ou
ouvir discursos histéricos. Ser cristão é VIVER A LEI DE DEUS, ENTENDER
E IMITAR O VERBO MODELO E CULTIVAR NOBREMENTE OS DONS DO
ESPÍRITO SANTO, CARISMAS OU MEDIUNIDADES.
CORRUPÇÕES QUE VIRIAM – Fartas pedradas contraditórias surgiriam, nos dois primeiros mil anos, após o estabelecimento da Doutrina
do Caminho. De Roma surgiram as maiores pedradas ou blasfêmias. Vide
Apocalipse, sobre a Besta 666.
ANTES DE FINDAR O SEGUNDO MILÊNIO – Ninguém tem o direito de
ignorar que, antes de findar o segundo milênio, terríveis acontecimentos
obrigarão a pagar pelos erros cometidos contra a Doutrina do Caminho. As
futuras gerações aprenderão que Deus só quer que Seus filhos vivam a Lei
Moral Básica, entendam e procurem imitar o Verbo Exemplar e cultivem
nobremente os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, para
que nunca falte a Consoladora Revelação.
A VARA DE FERRO – O Governo Planetário daquele semelhante ao Filho
do homem, e que guiará com mais rigor disciplinar em virtude dos tempos
chegados, em que a VERDADE e a JUSTIÇA DIVINA deverão receber, dos
filhos de Deus, respeito total, deixando de lado os mistifórios religiosistas
e sectários em geral. Viver em função da JUSTIÇA DIVINA para ter comportamento decente, deixando de lado os hipocritismos em geral, tal é o que
Deus quer. Apocalipse, capítulo 14 em diante.
RELIGIOSOS PROFISSIONAIS – Não são os religiosos profissionais os
únicos fabricantes de erros, ridículos engodos e pedradas contraditórias contra a Lei de Deus, o Verbo Exemplar e os Dons do Espírito Santo.
www.uniaodivinista.org
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Outras marcas de sujidades humanas, de mórbidos convencionalismos,
de ciúmes e vaidades, garantem o funcionamento de ridículos conceitos,
muito prejudiciais. Está chegando o tempo apocalíptico em que a Justiça
Divina virará tais sujidades de pernas para o ar, arrastando também os seus
empreiteiros.
A VIDA ALÉM DO VÉU – A primeira Série mediúnica a tratar do mundo
dos desencarnados tem esse título. Moisés e Jesus agiram, para ela existir
e instruir.
A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS – Também agiram, diretamente,
Moisés e Jesus, para esta Série vir ao conhecimento dos encarnados. Foi
entre 1910 e 1920, na Inglaterra, que tais Séries vieram à lume. Sujidades humanas têm dificultado a impressão e circulação de tais maravilhosas
obras mediúnicas.
Se mandarem aos infernos os religiosismos, sectarismos, mórbidos
facciosismos, e passarem a VIVER A LEI DE DEUS, haverá PAZ NA TERRA;
mas, em lugar disso, procuram cultivar mistificações, idolatrias, comércios
de engodos, etc. É o CARMA NEGATIVO que custará os terríveis acontecimentos, para antes de findar o segundo milênio, varrendo dois terços dos
viventes, para haver um começo quase novo.
Fizeram do Verbo Exemplar o CAPACHO DE TODAS AS PATIFARIAS, POLITICALHAS, reduzindo-O a um mero fabricante de hipocritismos religiosistas,
máfias exploradoras dos menos avisados. Esconderam os textos bíblicos
que tratam dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, os
veículos da Revelação. Portanto, para haver a entrada no período chamado
UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, tremendos acontecimentos HIGIENIZADORES varrerão o Planeta e sua Humanidade. Basta ler o Apocalipse
nesta ordem, por estar com os capítulos invertidos, para saber de tudo o
que irá acontecer – 12, 19, 14, 21 e 22.
No Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, estão todos
os avisos, tal como foi prometido no Apocalipse. E também estão aquelas
Orações, que, nas horas de dor, de angústias, irão valer imensamente.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
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