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
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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.

A Grande Renovação do Mundo

A GRANDE RENOVAÇÃO DO MUNDO
O TÉRMINO DA RESTAURAÇÃO
Salve Excelsa Doutrina do Caminho,
De raízes iniciáticas transcendentais,
Fincadas por Deus, com Divino carinho,
Regadas por santos mestres ancestrais.
São Ramas, Budas, Vedas e os Hermes,
Orfeu e Zoroastro, iniciando multidões,
Crisna e Pitágoras, sacudindo inermes,
São Lumes Divinos, iluminando rincões.
Dos Sagrados Eventos, no entretanto,
Moisés levanta o brado inflamante,
É João Batista quem aponta o Modelo Santo,
Para ser conhecido o Verbo Divinizante.
No Cristo Modelo, a síntese é Sua Lei,
Moral, Amor e Revelação generalizada,
Graça do Céu concedida à humana grei,
Promessa cumprida, bandeira desfraldada.
Roma desponta, em corrupção patente,
Insulta o Consolador, impõe simulações,
Manobra inquisição, julga-se permanente,
Semeia ignorância, obscurece as gerações.
Volta Elias restaurador, Jesus o disse…
É Kardec, pára antes de a tudo restaurar,
Não entram Atos, Epístolas e Apocalipse,
Porém avisa, e que lhe cumpre reencarnar.
Ao inteligente e honesto cumpre conhecer,
Quem do Bíblico-Profético paira no devido,
Que farisaísmos brotam, procurando deter
O término do trabalho, por Deus prometido.

Como assinalam o Sermão Profético e o Apocalipse, antes da entrada
no Terceiro Milênio do Cristianismo, precisamente para haver a entrada
em outras condições no Terceiro Milênio, ou na fase apocalíptica chamada
NOVO CÉU E NOVA TERRA, acontecimentos abaladores, tragédias, angústias e desesperos, dilúvio de fogo varrendo dois terços ou três quartos da
Humanidade, se fariam presentes, em virtude dos crimes cometidos contra
a Lei Moral, contra o Verbo Exemplar e contra os Dons do Espírito Santo.
Porque esse TRIÂNGULO INICIÁTICO FUNDAMENTAL, entregue por Deus
a Seus filhos, através de Seus Emissários, Profetas ou Cristos, foi colocado
para trás, foi adulterado e blasfemado, para em seu lugar serem colocados MANDAMENTOS DE HOMENS, SIMULAÇÕES, CLEREZIAS, IDOLATRIAS,
FALSAS INTERPRETAÇÕES DE TEXTOS, OCULTAÇÕES DE TEXTOS, DOGMATIZAÇÕES ABSURDAS, POLITICALHAS REPUGNANTES, MONOPÓLIOS DE
RELIGIOSOS PROFISSIONAIS, etc.
A Lei de Deus ou Código de Moral foi dado, porque o SENTIDO MORAL
DA VIDA faz o filho de Deus ter três obrigações fundamentais a cumprir:
Para com o Princípio ou Deus, para com o próximo e para consigo mesmo.
Fora da Moral Divina o homem se torna algoz de si mesmo e do seu
próximo, ficando compromissado perante a JUSTIÇA DIVINA. Afirmações
ou negações humanas não modificam a Lei Moral.
Um Filho Exemplar foi enviado, Modelo de Obediência à Lei Moral, e
para sinal imortal não nasceu de homem, tinha os Dons do Espírito Santo
Sem Medida, deixou o Túmulo Vazio, voltou para Derramar os Dons do
Espírito Santo Sobre Toda a Carne, e, por sobre tudo isso, mandou entregar
o Apocalipse, os anúncios dos acontecimentos porvindouros, que jamais
falhariam. No lugar do Verbo Exemplar, Manso e Humilde Exemplificador
de Comportamento perante as Leis Regentes Fundamentais, o que fizeram
foi apresentar falsas interpretações, atribuindo-Lhe direitos e funções que
só a Deus pertencem, que só a Justiça Divina executa. E tais erros desviaram as gentes do Reto Comportamento, fazendo acreditar em simulações e
fingimentos, adulações capciosas, comércios idólatras, aquilo que o Verbo
Exemplar jamais ensinou, pediu ou exemplificou. Adulteraram textos,
forjaram conceitos falsos, fabricaram simulações rendosas e politiqueiras, e, portanto, criaram O MAIS TREMENDO CARMA CONTRA A JUSTIÇA
DIVINA.
Os Dons do Espírito Santo eram cultivados em caráter oculto, esotérico,
durante milênios. As Escolas Iniciáticas, os Oráculos, o Profetismo Hebreu,
a Ordem dos Essênios, tinham neles OS TESTEMUNHOS DA GRAÇA DIVINA,
O CONSOLO, A ADVERTÊNCIA, A ILUSTRAÇÃO, OS SINAIS MARAVILHOSOS,
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A COMUNICAÇÃO DOS ANJOS, DOS ESPÍRITOS OU DAS ALMAS. Mais de
setenta vezes a Bíblia fala nos Dons do Espírito Santo ou Consolador, e
APRESENTA O VERBO EXEMPLAR COMO SEU GENERALIZADOR, OU BATIZADOR EM ESPÍRITO SANTO. Entretanto, os fabricantes de religiões, seitas
ou doutrinas de fabricação humana, inverteram tudo, falsificaram textos,
chamaram aos Dons de COISAS DO DIABO, esconderam textos, desviaram
das leituras, em benefício de seus emporcalhados intentos. E criaram,
também por isso, CARMA NEGATIVO CONTRA A JUSTIÇA DIVINA. Cometeram, com isso, o terceiro dos grandes crimes.
Contra a Lei, contra o Verbo Exemplar e contra os Dons do Espírito
Santo, tudo será em tempo certo esmigalhado. Ai daqueles que dizem, não
mais ter Deus Profetas, Delegados ou Cristos, para defendê-LO!... Porque
a JUSTIÇA DIVINA é soberana, a ninguém pede conselhos, impõe reparos
precisos, custe o que custar, doa a quem doer. Ninguém deterá o Apocalipse, homem ou instituição humana qualquer, fará com que a VERDADE seja
escandalizada, blasfemada, ridicularizada.
E como chegou a HORA DA GRANDE RESTAURAÇÃO DA EXCELSA
DOUTRINA DO CAMINHO, OU DA GRANDE RENOVAÇÃO DO MUNDO E DA
HUMANIDADE, também chegou a hora DO GRANDE AVISO, DA ÚLTIMA E
SUPREMA MENSAGEM, como registra o Apocalipse, 14, 6.
A corrupção da Doutrina do Caminho, imposta pelas religiões fabricadas
por homens, ou políticas mundanas, viciou as gentes no cultivo do erro.
De tanto praticar o erro, este ficou valendo como VERDADE, como VERDADEIRO CRISTIANISMO. E os erros acumulados sempre acarretam rigorosas
reações da JUSTIÇA DIVINA. Portanto, a GRANDE RENOVAÇÃO virá através
de tremendos abalos, etc. Embalde palpiteiros esfarrapados, pretendem
que o Mundo e a Humanidade são SEM DEUS, SEM GOVERNO ESPIRITUAL,
SEM ADMINISTRAÇÃO PLANETÁRIA. E como é chegada a GRANDE HORA
DE RENOVAÇÃO, é chegada a hora em que os estultos conceitos humanos
hão de se esmigalhar, contra os imperativos da JUSTIÇA DIVINA. Ela é que
aponta rumos, não os infelizes palpites humanos...
AVISO FINAL é o Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS,
que apresenta os INFORMES DIVINISTAS, O RECADO DE DEUS, nas vésperas
dos acontecimentos que abalarão o Mundo e as gentes.
A BÍBLIA IMORTAL
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.
www.uniaodivinista.org
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7 – NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO.
8 – NÃO FURTARÁS.
9 – NÃO DARÁS FALSO TESTEMUNHO.
10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.
QUE FIZESTE DO BATISMO DE ESPÍRITO SANTO?
PRIMEIRO TEMPO – Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja que a Revelação tenha caráter generalizado:
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne
profetizasse” – Números, 11, 29.
SEGUNDO TEMPO – Deus promete a generalização da Revelação para
dias futuros:
“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.
“Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasador” –
Salmos, 104. (Cuidado com certas Bíblias adulteradas).
TERCEIRO TEMPO – João Batista e Jesus, durante a encarnação preparam
o ambiente humano, para que possa haver o CUMPRIMENTO DA PROMESSA
DO PAI. Observem bem, que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento:
“Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é que em Espírito
Santo batizará” – João, 1, 33.
“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu
nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará tudo quanto vos
tenho dito” – João, 14, 26.
“Porém, quando vier aquele Espírito da Verdade, Ele vos guiará em toda
a Verdade” – João, 16, 13.
“Daqui em diante vereis o céu aberto, e os Anjos de Deus subindo e
descendo sobre o Filho do homem” – João, 1, 51.
“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos
da ressurreição, serão como os anjos do céu” – Mateus, cap. 22.
“Eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias”
– Lucas, cap. 9.
QUARTO TEMPO – Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus
é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado
com azorrague de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os
Grandes Mestres e Iniciadores, que voltou como espírito, para epilogar a
tarefa messiânica. Observem o que aconteceu, para a Generalização do
Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade
viva da Doutrina do Caminho, ficar no mundo:
3
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“Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da Terra”
– Atos, cap. 1.
“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem” – Atos, cap. 2.
“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.
“Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas” – Apocalipse, cap. 2.
“Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia” – Apocalipse,
cap. 19.
“Duros de cerviz, e vazios de coração, vós sempre resistis ao Espírito
Santo, sois como vossos pais” – Atos, cap. 7.
“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo” – Atos,
cap. 13.
“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10.
“E disse-me o Espírito que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve
comigo” – Atos, cap. 27.
“E disse o Senhor em visão a Paulo” – Atos, cap. 18.
“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios
pelo nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.
“Porque, sendo exaltado por Deus, e, tendo recebido de Deus a promessa
do Espírito Santo, derramou a este sobre vós, como agora o estais vendo e
ouvindo” – Atos, 2, 33.
“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.
“Vós que recebestes a Lei por meio dos anjos, e entretanto
não a guardais” – Atos, cap. 7.
“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas, e Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua Vontade” – Hebreus, 2, 4.
“Acerca dos Dons Espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorantes” – I Coríntios, 12, 1.
“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.
www.uniaodivinista.org
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LEITOR, QUER USAR A PRÓPRIA CABEÇA?
1 – Espírito Santo ou Consolador é a terça parte do Princípio Único, Deus
ou Pai Divino, que tudo emana, sustenta e destina?
2 – Espírito Santo é apenas um espírito comunicante?
3 – Espírito Santo é o símbolo dos bons espíritos comunicantes?
4 – Espírito Santo é uma VIRTUDE DIVINA, que se manifesta nos filhos de
Deus como dons espirituais, mediunidades, carismas, dotações ou faculdades psíquicas, facilitando a comunicabilidade dos anjos ou espíritos, sinais,
prodígios e curas? Qual a diferença, entre os dons espirituais e os espíritos
comunicantes?
Note bem, leitor, que a resposta está nos textos bíblicos, e tua responsabilidade é para com a JUSTIÇA DIVINA, não para com homens quaisquer.
É normal que a VERDADE confunda aos ignorantes... não aos conhecedores.
PRECE DE ABERTURA
Ao Sagrado Princípio, Deus e Pai Divino, dirigimos nossos anseios, como
servos humildes da Excelsa Doutrina do Caminho, ensinada e praticada por
Jesus, o Cristo Exemplo de Conduta, a fim de pedir as Graças que possamos
merecer.
Dá-nos, Sagrado Princípio, o amparo das Legiões Mensageiras; envia-nos, Pai Divino, a Luz da Verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias vinculadas aos Patriarcas, Profetas, ao Cristo Modelo e aos Apóstolos, possamos trabalhar pela Restauração do Verdadeiro Cristianismo, a
Trilha Iniciática que conduz à divinização do espírito.
Sagrado Princípio, concede a Teus filhos a Graça de UM NOVO PENTECOSTES para que, cheios de DONS DO ESPÍRITO SANTO, mediunidades ou
carismas, possam eles conhecer Teus Santos Desígnios, e, também, com os
sinais e prodígios daí decorrentes, encham a Terra de verdadeiros ensinos
evangélicos.
Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de Teus filhos ainda inconscientes, negligentes e imponderados.
Afasta de Teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do
ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os
espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da Verdade, do
Amor e da Virtude.
Inspira Teus filhos, Senhor, no sentido de CONHECER A VERDADE E
PRATICAR O BEM, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o CRISTO INTERNO, que é o SAGRADO OBJETIVO DA EXISTÊNCIA.
Pai Santo, infunde em Teus filhos o sentimento de respeito às Verdades
Eternas, Perfeitas e Imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a
transformar a Terra em um Mundo de Paz e Ventura, sem ignorância e sem
erros, sem desesperos e sem lágrimas.
5

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

A Grande Renovação do Mundo

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 eleve, a Esperança aumente, a
Bondade se expanda e o Amor triunfe sobre todas as coisas.
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 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
Pentecostes, 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.
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 fluídos 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.
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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.
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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 Verdade 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 observância dos Mandamentos da Lei, conforme o Divino Exemplo
do Verbo Exemplar, 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.
Consequentemente, 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
maravilhosamente 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 Civilizações 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.
www.uniaodivinista.org
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Nota – A Direção Planetária passa para Aquele semelhante ao Filho do
homem, tal como avisa o Apocalipse. De Jesus, que viveu o Personagem
Cristo Modelar e Modelador, permanecerá a condição de Verbo Construtor
e Modelo Imortal de Conduta.
1 – Não é necessário ler muito, mas bom e bem, e executar o que a Lei
Moral ordena, o Verbo Exemplar exemplifica, e cultivar com Eles os Dons
do Espírito Santo.
2 – Não adiante dizer que Cristo, no Mundo, aguarda um novo dia,
uma nova madrugada, etc. Porque o essencial é CONHECER A VERDADE E
PRATICAR O BEM.
3 – A muitos que se acreditam ministros de Deus, donos da Verdade e
da Doutrina, ou tarefeiros da Doutrina do Caminho, o Senhor Deus dirá:
“APARTAI-VOS DE MIM, VÓS QUE OBRASTES A INIQUIDADE”. Porque,
falando na VERDADE, mercadejam a mentira...
4 – Como usaram, as gerações, aquilo que Deus lhe entregou? Como
empregaram tanto tempo e os preciosos recursos? Que fizeram da inteligência e dos sentidos?
5 – Portanto, com a entrada no NOVO CÉU E NA NOVA TERRA, ou
nessa fase, contas muito severas serão pedidas, e seguramente angústias,
desesperos e remorsos invadirão muitas consciências. Todavia, quem está
proibido de se fazer pecador penitente?
6 – Enquanto existirem religiosos profissionais, ou clerezias, a mentira
tomará o lugar da VERDADE. Bolso, pança, sexo, orgulho, interesses
mundanos e outras sujidades humanas, obrigam a colocar mandamentos
de homens, simulações ou fingimentos, meias-verdades e outras malícias,
no lugar dos MANDAMENTOS DIVINOS.
7 – O clero levita ou judeu se revoltou contra Moisés e a Igreja dos
Setenta, os que tinham o Espírito de Dons e Sinais, e foi perseguindo e
assassinando os Profetas, até o Verbo Exemplar e os Apóstolos, etc.
8 – Para julgar o Verbo Exemplar, no Sinédrio, estavam agrupados sacerdotes, escribas e fariseus, e, conforme a ordem de Caifás, o sumo sacerdote, Jesus deveria ser e foi assassinado. Sempre os profissionais, fazendo a
mentira triunfar sobre a VERDADE, e atirando a responsabilidade nas costas
de Deus ou de algum Profeta.
9 – A Lei Moral não pertence a continentes, países, raças, povos, religiões, seitas ou mórbidas vinculações relativistas. Seus três sentidos falam a
cada filho de Deus, que não pode prescindir de algum COMPORTAMENTO,
bom ou mau.
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10 – O Verbo Exemplar veio como Modelo de COMPORTAMENTO, ou
para dar dignos frutos pelo exemplo, ensinando a pedir a Deus, cultivar os
Dons do Espírito Santo segundo a Vontade de Deus, sofrendo e perdoando
os algozes, e, na hora de deixar o Mundo, ensinar a regra fundamental:
“PAI, EM TUAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPÍRITO”.
11 – Jamais haverá Cristos redentores ou salvadores gratuitos de quem
quer que seja. Cada qual, segundo suas obras, marcará o rumo a tomar,
para a Luz e a Glória, até vir a ser ESPÍRITO E VERDADE OU DEUS EM DEUS,
ou para o pranto e ranger dos dentes, até pagar o último ceitil, para depois
prosseguir a escalada divinizadora. Entretanto, os religiosos profissionais
continuarão mentindo, escamoteando, porque seus mundanos interesses
a isso o obrigarão. Triste profissão!...
12 – É da mais profunda responsabilidade O CULTIVO DOS DONS DO
ESPÍRITO SANTO, a Graça da Revelação Generalizada pelo Verbo Exemplar.
Os Dons não são os produtores de sinais e prodígios, porém são os seus
INSTRUMENTOS, OS SEUS VEICULADORES, AQUILO QUE FAVORECE A
ENCARNADOS E DESENCARNADOS PRODUZIR SINAIS E PRODÍGIOS. Mil e
uns mistifórios têm sido inventados, por encarnados e desencarnados, a
respeito dos Dons do Espírito Santo. Estude, cada um, os textos referentes, porque eles foram, por Deus, DADOS À TODA A CARNE, não à igrejinhas, panelinhas e politicalhas. Entender mal o fator Espírito Santo produz
muitos outros males...
13 – Nunca será demais reafirmar, que homem ou instituição humana
alguma, poderá deter o fim do primeiro céu e da primeira terra, e o começo
do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA. Estude cada um O PRIMEIRO MANDAMENTO DA LEI, evite escândalos, não se julgue sábio perante o Princípio ou
Deus, nem dono da Verdade.
14 – Assim como Exemplificou o Verbo Encarnado, passe a vida obedecendo à Vontade de Deus, cultive os Dons do Espírito Santo como Deus
quer, e, prepare-se para, na hora de deixar o Mundo, realmente se entregar
bem à JUSTIÇA DE DEUS.
15 – Se crenças ou mórbidos pieguismos iludissem a JUSTIÇA DIVINA, os
lugares de pranto e ranger de dentes não estariam cheios de pseudos ministros de Deus, de pseudos donos da Verdade, ouvindo a JUSTIÇA DIVINA
exclamar: “APARTAI-VOS DE MIM, VÓS QUE OBRASTES A INIQUIDADE”.
Ter uma religião é fácil, mas ser da VERDADE, não!
16 – Os supremos valores físicos, ou supremas necessidades do homem-carne, são estes: TERRA, AR, ÁGUA, SOL. A quem disse Deus, que ele é
especial, dono de tudo, melhor que outros de Seus filhos? Como extrair,
industrializar e dividir do melhor modo, sem ser como ensinam a Lei Moral
e o Verbo Exemplar?
www.uniaodivinista.org
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17 – Qual a VERDADE DIVINA que, para ser como é e funcionar, depende
do palpite humano? A quem pede conselho, o AUTOR de Mundos e Humanidades?
18 – A que homem, ou mortal, foi conferido o direito de discutir com a
JUSTIÇA DIVINA? Por que, orgulho e egoísmo são os fabricantes de trevas
e desesperos?
19 – Por que, a criança é ignorante e ansiosa, o jovem pode ser petulante e arrogante, e o moribundo quase sempre é angustiado, desesperado,
medroso e até possuído de remorsos? Por que, a grande maioria se lembra
tarde, da Lei de Deus e do Verbo Exemplar?
20 – Filho de Deus, você esteve habitando este Planeta, até atingir o
fim de sua primeira metade evolutiva. Faça questão de merecê-lo, em seus
futuros tempos ou ciclos, o período chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA
TERRA, que começara pelos meados do século vinte e um, após profundos e reformulantes abalos, tudo como assinalam, o Sermão Profético e o
Apocalipse. Dê, a si mesmo, o bom destino...
21 – Tenha muito cuidado com os donos de religiões, clerezias e doutrinas de fabricação humana, porque deles sempre surgiram os inimigos,
ou falsos amigos DA MORAL DIVINA, DO AMOR DIVINO E DA REVELAÇÃO
DIVINA. Mantenha sua consciência pura.
22 – Dê toda importância a esta sentença antiga: O POUCO COM DEUS É
MUITO, E O MUITO, SEM DEUS, É NADA... Ou conduz às trevas e dolorosas
encarnações...
23 – Na hora apocalíptica mais grave da História, leia bem o último
capítulo do Apocalipse, porque o Princípio mandou concentrar ali A CHAVE
DO COMPORTAMENTO, O ESPÍRITO DA LEI, DO VERBO EXEMPLAR E DOS
DONS DO ESPÍRITO SANTO. Estude-o bem!
24 – Entre Deus e cada filho Seu, só a JUSTIÇA DIVINA impera, e Ela nunca
mandou alguém ter uma religião. Apenas mandou e manda: CONHECER
A VERDADE E PRATICAR O BEM. Profetas e Cristos ensinaram de modo
diferente?
25 – Ai daqueles que colocam Deus longe dos Seus filhos, e os filhos
longe do Seu Deus, para ficarem no meio comerciando simulações, fingimentos, discursos histéricos, meias-verdades, etc. Os infernos estão cheios
de rotulados!...
26 – Orgulhos, vaidades, sanhas por dinheiro e outras mundanas
regalias, fazem com que os donos de religiões, seitas e bandeirolas forjadas
por homens, também cheguem a se julgar verdadeiros ministros de Deus.
Vivem fora da Lei Moral, afirmam um Cristo falsificado, adulterado ou
colocado no lugar da JUSTIÇA DIVINA, e, quanto aos Dons do Espírito Santo,
se acreditam seus donos, fiscais, ou então os apresentam como COISAS
DIABÓLICAS. Quantas marcas de erros existem?!...
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27 – Procurar a VERDADE fora, longe, por meio de exteriorismos ou
simulações, como convém aos religiosos profissionais, ou pensar que Ela
virá de fora, através de espíritos comunicantes, sejam eles quem forem, é o
meio mais errado, mais tolo, de PROCURAR A VERDADE INTERIOR, AQUELE
REINO QUE JAMAIS VIRÁ DE FORA.
28 – Seja como for, que alguém possa conceber, mas o certo é que,
em cada filho de Deus, estão TODAS AS VIRTUDES DIVINAS, aguardando desabrochamento não SALVAÇÃO. O capcioso conceito de SALVAÇÃO
engorda a pança dos tribofeiros...
29 – O estúpido conceito de SALVAÇÃO DA ALMA, errado ou mistificador, é realmente a salvação material ou mundana dos donos de religiões.
Com esse corrupto e capcioso argumento, de todas as patifarias ou mistificações lançam mãos, porque a ignorância das gentes assim lhes facilita.
Aparentam estar defendendo a CAUSA DE DEUS, mas, realmente, estão
defendendo seus interesses de pança, bolso, etc.
30 – A GRANDE RENOVAÇÃO DO MUNDO ensinará, a cada filho de Deus,
VIVER SEGUNDO A LEI MORAL, OS EXEMPLOS DE CONDUTA DO VERBO
EXEMPLAR, E, COMO GRAÇA DE DEUS, CULTIVAR DECENTEMENTE OS
DONS DO ESPÍRITO SANTO. Quanto aos donos de religiões, de seitas e de
doutrinas de fabricação humana, eles ficarão muito mal...
31 – COMO UM É DEUS, UMA É A VERDADE E UMA É A DOUTRINA, na
vida particular ou na vida social, procure cada um servir do melhor modo,
fora de rótulos ou pretensas nobiliarquias... Perante as leis do mundo as
aparências prevalecerão, mas perante a JUSTIÇA DIVINA as coisas mudam
totalmente. O AVISO FINAL, é a síntese escrita, DA VERDADEIRA RESTAURAÇÃO DO CRISTIANISMO. É o Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS. É a MENSAGEM DIVINA ou aquele EVANGELHO ETERNO, prometido à Humanidade em Apocalipse, 14, 6.
32 – Entenda bem, cada filho de Deus, que a Lei de Deus e o Verbo
Exemplar, apenas mandam VIVER EM FUNÇÃO DA JUSTIÇA DIVINA. Feito
isso, que importam as importâncias mundanas, passageiras e comprometedoras?
“SOU DE ORIGEM DIVINA.
SOU UMA INDIVIDUALIDADE ETERNA,
DEVO ORGANIZAR O MEU CARÁTER
À CUSTA DE MEUS ESFORÇOS...”
Quem tiver certeza de que é peregrino sobre a Terra, depósito de necessidades espirituais e materiais, dependente do chão terreno, do ar, do sol,
sujeitos a doenças, sofrimentos físicos e morais, e por fim materialmente mortal, e espiritualmente SUJEITO À JUSTIÇA DIVINA, lembre-se disto:
www.uniaodivinista.org
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Enquanto a Lei de Deus, o Cristo Exemplar e os Dons do Espírito Santo forem
tripudiados, tragédias, angústias e desesperos varrerão a Humanidade. O
AVISO FINAL de Osvaldo Polidoro é a Mensagem Divina da Hora Certa, é
o AVISO APOCALÍPTICO, é o Livro Inconfundível, é o bíblico-profetismo do
Mundo.
Procure o AVISO FINAL – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS... na União Divinista: Rua Pedro Doll, 549 - Alto de Santana - São Paulo
- Brasil.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
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