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 hajam 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.

Apresentação Sintética do Espiritismo Divinista

OSVALDO POLIDORO

EVANGELHO ETERNO OU DIVINISMO – APOCALIPSE, 14, 6.
“NÃO SÓ PARA RESTAURAR O QUE DEUS ENTREGOU POR MOISÉS E
JESUS, ELIAS DEVIA VOLTAR, MAS TAMBÉM PARA ENTREGAR O EVANGELHO ETERNO, OU DIVINISMO, QUE DEUS SÓ VEIO A PROMETER NO
APOCALIPSE, CAPÍTULO 14, VERSÍCULOS DE 1 A 6.”
USEM AS MAIS PODEROSAS ORAÇÕES.
USEM ÁGUAS FLUIDIFICADAS E ENERGETIZADAS.
Este Livreto foi feito, para no mínimo de tamanho físico, apresentar aos
precisados de Socorro Divino, quer os Sagrado Documentário que a Bíblia
apresenta, quer as Orações mais diretamente evocativas e rogativas, por
constituir o tempo chegado, o findar do II Milênio, aquele em que a Humanidade irá enfrentar grandes e muito evidentes perigos, apontados por
Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, os mesmos que o Apocalipse apresenta nos capítulos 17, 18 e 19.
Valham-se do Ensinos Divinos sobre a Lei de Deus, os Textos Bíblicos sobre
as Graças do Santo Mediunismo, e o Maravilhoso Trabalho das Legiões
Angélicas, dos Espíritos Mensageiros de Deus.
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LEVEM AOS CONFINS DA TERRA, OS ENSINOS
DA DOUTRINA QUE É DE DEUS!
Façam-se Apóstolos da Verdade, porque de Apóstolos do Hipocritismo
Religiosista a Terra está cheia demais.

Coopere para divulgar esta MENSAGEM DIVINA.
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APRESENTAÇÃO SINTÉTICA DO ESPIRITISMO DIVINISTA
Quem dispuser de base cultural suficiente, isto é, quem tiver capacidade
ou lastro de conhecimentos gerais, encontrará neste Livreto as Matrizes
Doutrinárias para marchar ao encontro de todos os conhecimentos possíveis. De Deus, do Espírito e da Matéria, em termos de Chaves Iniciáticas,
tudo contém, tudo indica, para que o leitor possa estudar, vasculhar, aprender e realizar, o quanto a sua capacidade permitir que o faça, desde que se
meta a trabalhar, a produzir. E começamos por aquilo que Jesus veio fazer:
O CONSOLADOR QUE JESUS GENERALIZOU
“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.
Se não faltasse tanta inteligência e honestidade em certos infelizes que
se julgam DONOS DO ESPIRITISMO, grande campanha orientadora faria o
Espiritismo para ensinar à Humanidade que as verdades espíritas são aquelas que sempre estiveram nas bases de todas as Grandes Bíblias da Humanidade, aquilo que foi do conhecimento e prática dos Iniciados, Profetas e
Mestres de todos os tempos.
Ensinariam, também, alto e bom som, que Cristianismo não é clerezias,
formulismos ou liturgias, discursos histéricos de CRENTES quaisquer, nem
tampouco chicanismos de camarilhas, súcias, igrejinhas, panelas e panelinhas, com as suas tabelinhas analfabetas, para defender interesses e
prepotências mandonistas de quem quer que seja. Confundir Iniciação com
religiões é obra de ignorância para alguns poucos, mas é malícia e comércio
pagão para muitos outros.
Para conhecer a Excelsa Doutrina do Caminho deixada por Jesus, importa conhecer a importância inderrogável da Lei de Deus, a Divina Modelagem de Jesus Cristo e o cultivo sadio da Revelação por Ele generalizada no
Pentecostes. O Determinismo Divino esmigalhará os inimigos desse Triângulo Doutrinário Básico.
A VERDADE SOBRE O CONSOLADOR
No capítulo CARTA AO DISCÍPULO X o leitor encontrará os textos bíblicos
que tratam da generalização da Revelação, ou Batismo de Espírito Santo. A
comunicabilidade dos espíritos, anjos ou almas, nunca faltou na Bíblia, pois
ela é o maior tratado mediúnico da História. Na Bíblia as palavras anjo, espírito ou alma são equivalentes, e toda e qualquer conceituação fora dela,
por mais que seja bem intencionada, é simplesmente gratuita. Zoroastro,
www.uniaodivinista.org
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Crisna e Moisés tudo fizeram para que a Humanidade aprendesse a cultivar
a Revelação com dignidade. Mas tudo os cleros foram pondo a perder, com
as suas politicalhas, idolatrias comerciais e outras porcarias derivantes.
Jesus veio deixar a Divina Exemplificação, e de novo tentar generalizar a
Revelação, mas o Império Romano, de novo, tudo adulterou. O Espiritismo
Divinista coloca o leitor diante dos fatos, apenas.
PROGRAMA DIVINISTA
O lastro Iniciático e Bíblico-Profético é indispensável a quem deseje, de
fato, conhecer o Espiritismo Essencial, o de Deus para os homens, aquele
que não é escravo de tabelinhas inventadas por homens ou por algumas
panelinhas, com as suas prepotências manobristas.
Estudem os Budas, Vedas, Hermes, Patriarcas, Zoroastro, Profetas, Crisna,
Orfeu, Moisés, Pitágoras, etc. Enfim, lembrem-se de que o Espiritismo de
Deus para os homens sempre esteve na base de todas as Grandes Revelações da Antiguidade, de todas as Bíblias da Humanidade.
Se chegou a hora Cíclico-histórica de haver, pela restauração do Cristianismo, intensificação da comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, isso
prova que é fundamental a compreensão das antigas Verdades Iniciáticas.
O Espiritismo Essencial, o de Deus, sempre foi e nunca deixará de ser um só.
Onde estiverem a Lei de Deus, o Divino Exemplo de Jesus Cristo e o cultivo sadio da Revelação, não há escravos de tabelinhas quaisquer, forjadas
por camarilhas farisaicas com pretensões a politiquismos despóticos, a fim
de defender seus interesses subalternos. Quem quiser engordar suas ignorâncias, mediocridades, orgulhos, vaidades, egoísmos e sórdidos monopólios, não o faça em nome do espiritismo de Deus para os homens, aquele
que é acima de porcarias.
Querendo conhecer, este minúsculo Livreto dará ao leitor a oportunidade
de focalizar os assuntos iniciáticos básicos. Porque é fundamental, deixa
ao leitor a liberdade de opinar e de agir. É apenas ponto de partida, para
conhecer e trabalhar.
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.
www.uniaodivinista.org
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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.
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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.
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.
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
www.uniaodivinista.org
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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.
PROCUREM ESTAR COM A VERDADE
1 – O Pai Nosso ou Deus não está no Céu, porque Céu não é território,
e também por ser Deus, ou o Sagrado Princípio, acima dos conceitos de
Espaço e de Tempo.
2 – A santidade do nome de Deus não depende de conceitos humanos, e
Jesus sabia disso muito bem.
3 – Não é o Reino de Deus que deve vir a nós, mas sim nós é que devemos ir a Ele, no templo interior. Ele, Jesus, ensinou, não virá com mostras
exteriores.
Entendam isto: Jamais Jesus pronunciou o Pai Nosso, assim como o conheceis. Como Jesus não escreveu, outros o fizeram, e ainda outros, segundo
seus interesses politiqueiros, clericais e mercenários, foram dando interpretações as mais errôneas. E elas medram pela Humanidade, porque a
Humanidade não procura pensar da melhor maneira possível. Procurem
imitar a Jesus, que isso é fundamental. E Jesus é Verdade, Amor e Virtude
nas obras e não em idolatrias e palavrórios histéricos.
7
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CARTA AO DISCÍPULO X
Se você, Discípulo X, tivesse lido os meus Livros A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS,
O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS e EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES
PRODIGIOSAS, certamente estaria em condições de não precisar perguntar. Porque, do que pergunta, tudo está tratado em tais Livros. Entretanto,
vamos lá:
1 – A BÍBLIA DE DEUS, o DIVINO PRINCÍPIO QUE EMANA, SUSTENTA E
DESTINA, não é a Bíblia dos homens. DEUS é a Sua mesma Bíblia, por assim
dizer. Se DEUS tivesse Bíblias a obedecer, seria tudo, menos PRINCÍPIO
TOTAL, ONISCIENTE, ONIPOTENTE, ONIPRESENTE, PORTANTO ETERNO,
PERFEITO E IMUTÁVEL. Bíblias, Testamentos e Codificações são da alçada
humana, relativa, obras que giram ou se movimentam sobre eixos humanos, conceitos e preconceitos, incompletos, falhos, omissos, errados e
ridículos também, para quem não tem interesse em dogmatizar, a fim de
acobertar orgulhos, vaidades, interesses criados, monopólios, etc.
2 – Já diz a Sabedoria Antiga, Búdico-Védica, que só existe DEUS, IMANIFESTO em Sua ESSENCIALIDADE FUNDAMENTAL, e MANIFESTO em Sua
apresentação exterior, ou a chamada Criação. O termo Criação não é o mais
certo, porque em Deus, ou PRINCÍPIO TOTAL, tudo é ETERNO, PERFEITO
E IMUTÁVEL, havendo manifestação por emanação, tudo porém continuando FUNDAMENTALMENTE LIGADO, para efeito de SER, MOVIMENTAR E
DESEMPENHAR A FUNÇÃO, A FIM DE ATINGIR A FINALIDADE. Nunca deixa
de haver um psiquismo, porque nada existe, se movimenta ou marcha para
uma finalidade, fora de DEUS, do DIVINO PRINCÍPIO EMANADOR.
3 – No Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS tratamos
bem das origens da Matéria, a partir do PRINCÍPIO: Luzes, Energias, Éteres,
Substâncias, Gases, Vapores, Líquidos e Sólidos, em gamas, constituídas de
escamas múltiplas, etc.
4 – As centelhas espirituais, ou espíritos, que são emanadas, não criadas, terão de vir a ser UNAS TOTALMENTE, depois de realizar o que podemos chamar de total desabrochamento das virtudes latentes. É o Reino de
DEUS, de que JESUS tratou, e Crisna, Hermes e Pitágoras já haviam tratado antes, QUE NÃO VIRÁ DE FORA, por segundos ou terceiros, favores ou
desaforos de DEUS, etc. A total reintegração vibracional do espírito, será
através do CONHECIMENTO E COMPORTAMENTO de cada um. Salvadores
e redentores de fora, ou enigmas, mistérios e milagres, são argumentos de
tolos ou de espertalhões, que exploram rebanhos de tolos... É tão divina ou
gloriosa a finalidade de cada centelha, que nos seus primórdios não é ela
capaz de admitir... Entretanto, lá chegará! Será DEUS em DEUS, ou manifestação individuada de DEUS, naquilo que se diz Infinito e Eternidade.
www.uniaodivinista.org
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5 – Crisna e Buda já ensinaram, muito e intensamente, sobre a IMPORTÂNCIA DE ENSINAR A VEREDA CERTA, ou a DOUTRINA DO CAMINHO, etc.
Pense nestas três palavras e tudo dará certo, se as transformar em ATOS:
VERDADE, AMOR, VIRTUDE. Não ritualismos, simulações, fingimentos,
sacramentismos, que são idolatrias ou comercialismos pagãos, mas sim
CONHECIMENTO DE LEIS FUNDAMENTAIS E DE PRÁTICAS VIRTUOSAS. Leia
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, que tudo isso ensina, e
muito mais. O tempo dos fingimentos e dos discursozinhos histéricos passará, não te importes, porque o PROGRAMA EVOLUTIVO não está fundamentado em balelas religiosistas inventadas pelos homens, com visos voltados
para os interesses de bolso, pança, vaidade e prepotências mandonistas...
6 – No Budismo a Lei de DEUS data de mais de onze mil anos antes de
Moisés e o seu espírito é o mesmo, que agora o transmitimos, sintetizado:
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.
7 – Sim, a Lei é o Código Moral e o CRISTO Divino Molde é COMPORTAMENTO, não veio derrogar, como afirmou em palavras e atos, mas VIVER, para
Se constituir Paradigma, Divino Molde ou Exemplificador. A Lei e o CRISTO
Modelo estão citados no cap. onze do Apocalipse, como DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS. Podes estar certo disto: tudo quanto for feito,
ou pretender ser feito, contra as DUAS TESTEMUNHAS será esmigalhado!
Ai daquele que pretender destruir a Moral da Lei e a Divina Modelagem de
JESUS CRISTO!
8 – Sim, não há Lei nem CRISTO, sem o Ministério da Revelação. A Revelação ou Comunicabilidade dos Anjos, Espíritos ou Almas, data de toda
a História da Humanidade. Zoroastro, Crisna, Moisés e JESUS, tentaram
e provocaram ações no sentido de GENERALIZAR A REVELAÇÃO... Mas o
Pentecostes, depois da crucificação de JESUS, foi o mais empolgante de
todos os atos coletivos de generalização... Leia e ensina teus irmãos de
jornada evolutiva, sobre a tarefa de JESUS:
“Porque, sendo exaltado por Deus e tendo recebido de Deus a Promessa do Espírito Santo, derramou a este sobre nós, como o estais vendo e
ouvindo” - Atos, 2, 33. (*)
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“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.
(*) – Nada é mais ridículo do que confundir catolicismo romano com
a Excelsa Doutrina do Caminho, deixada por Jesus. Enquanto Jesus foi o
Missionário da Generalização da Revelação, Roma, em 325, fundou a sua
igreja, para defender o Império, chamando coisa de Belzebu, precisamente
ao que Jesus fez. Os textos bíblicos estão aí, para que as pessoas inteligentes e honestas estudem e saibam da diferença que há entre Cristianismo e
catolicismo romano. Leiam, também o Livro CRISTIANISMO VERDADEIRO
E ORAÇÕES, pois contém a famosa Carta ao Irmão Paulo VI, que ninguém
deve ignorar.
www.uniaodivinista.org
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9 – Sim, JESUS nunca prometeu Consolador algum para dezoito ou vinte
séculos mais tarde. ELE o cultivou, como todos os Iniciados, Mestres e Profetas, ou Instrutores da Sabedoria Antiga e TINHA DE REALIZAR A PROMESSA
DO DERRAME DE ESPÍRITO SANTO SOBRE TODA A CARNE. O que disserem
em contrário, espíritas ou não espíritas, é blasfêmia contra a VERDADE!
10 – Sim, a Lei e JESUS são FUNDAMENTOS INICIÁTICOS DE ORDEM MORAL,
e Revelação é instrumento de advertências, ilustrações e consolações. As
VERDADES DIVINAS são totalmente acima de fabricações humanas, e basta
aos iluminados, que de fato o forem, passá-las adiante, enunciá-las... De
acordo com a evolução das Humanidades, os Mestres irão aparecendo...
Também, lembra-te, depois deles aparecem os fabricantes de tabelinhas,
simulações, dogmatizações rasteiras, igrejinhas ou panelinhas, tirando
proveitos subalternos, prejudicando a evolução da Humanidade... Veja os
cleros, religiosismos, sectarismos, fanatismos de homens, livros, bandeirolas e outras porcarias humanas... Por causa do bolso, da pança, do orgulho,
da vaidade e do mandonismo, certos homens são capazes de tudo. Eles
estão por aí, é fácil reconhecê-los, pois agem como capatazes de fazenda,
ou querendo ser os donos da VERDADE e juízes da consciência alheia, à
custa de uma dúzia de conceitos e preconceitos, que conseguiram decorar.
11 – Sim, importa ler tudo: Sabedoria Antiga, Teosofia, Esoterismo, Rosacrucianismo, Maçonaria, etc. Tire, de tudo, o que tiver de bom, porque
tem e muito, e fuja dos donos da VERDADE, dos que inventam tabelinhas
analfabetas e as querem impor aos tolos, que as aceitam... A VERDADE
não é propriedade particular de ninguém e não precisa de advogados ou
padrinhos, etc.
12 – Sim, isto é realidade fundamental: para ficar com a Lei de DEUS,
com a Divina Modelagem de JESUS CRISTO e cultivar a Revelação, ninguém
precisa escravizar-se a camarilhas ou panelinhas quaisquer, com suas tabelinhas rançosas e enferrujadas, ou fedendo a podridões farisaicas...
13 – Não é mesmo por acaso que a Bíblia está traduzida para quase 1.400
idiomas... Se ela contém por acaso falhas humanas, informa também, e
gloriosamente, sobre as VERDADES DIVINAS. E, cumpre reconhecer, a
Bíblia Ocidental é a única, dentre todas, que contém ESPÍRITO PROFÉTICO,
sentido revelacionista contínuo... Não adianta que certos parvos, no seio
do Espiritismo, falem até com ódio contra a Bíblia e as Antigas Verdades
Iniciáticas... Eles não podem contra DEUS e, portanto, apodrecerão com as
suas baboseiras...
14 – Sim, o perispírito é quase que INFINITAMENTE COMPLEXO, e
os conceitos de espírito, perispírito e corpo, como está na Codificação, é simplesmente menos do que infantil. Importa avançar, fora
de rasteiros e rançosos conceitos sectários, ou fanatismos por livros,
11
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que se afirmam ignorantes e medíocres. Em EVANGELHO ETERNO E
ORAÇÕES PRODIGIOSAS há explicações suficientes, sobre as realidades
profundamente significativas do CARRO DA ALMA... Sim, toda a centelha, com ele e através dele, se movimenta, até torná-lo UMA SÓ COROA
E CONSTITUÍDA DE LUZ DIVINA. Porque isto virá a ser o espírito: DEUS em
DEUS, ou partícula de DEUS tornada una vibracionalmente, tendo então
no perispírito, PURA LUZ DIVINA, o elemento normal de ação, com o qual
participa da DIVINA UBIQUIDADE. Por ora, tudo isto é quase inconcebível
para os terrícolas, mas lá chegarão, serão e virão a agir, como agentes divinizados, a comandar Mundos e Humanidades, FILTRANDO O PRINCÍPIO
TOTAL OU DEUS. O Velho Testamento fala do tempo em que seriam MANIFESTOS OS MISTÉRIOS DIVINOS, quando aquele, semelhante ao Filho do
Homem, viesse a reinar no Planeta... Também diz a mesma coisa sobre a
criança ou menino, que vos guiará... Nos capítulos 14, 18 e 19, do Apocalipse, há muito dito sobre estas questões.
Justamente isso, sobre o perispírito do Planeta, ou as suas faixas, céus,
ou diferentes zonas vibracionais, para que os espíritos, quando desencarnados, tenham lugar aonde residir, em perfeita equidade ambiental. Tudo
quanto pertence à jurisdição planetária, em trevas ou luzes, tormentas
ou glórias, como locais de habitação, está dentro do chamado perispírito
da Terra. As diferentes camadas astrais, celestiais, ou zonas habitacionais,
derivam das irradiações do próprio material sólido de que é constituído o
Planeta. Se alguém tirasse a Essência Divina, a Luz Divina, a Energia, o Éter,
a Substância, tudo deixaria de ser, não haveria matéria sólida e, conseguintemente, nem Planeta. Lembro que, depois de DEUS, ou PRINCÍPIO, tudo
é gama, se desdobra em múltiplas escamas. Começa no centro do Planeta
o seu perispírito, e sobra muito para fora dele, e se vai modificando, ou
eterizando, ou divinizando, quanto mais se afasta. Muitos livros tratam das
diferentes faixas, céus ou zonas hierárquicas.
Nada têm que ver os céus da Terra, ou suas faixas vibracionais, ou zonas
de habitação dos desencarnados, com os conceitos de mundos superpostos, das teorias filosóficas, aristotélicas e outras, bastante erradas em
muitos casos. As faixas ou céus, espirituais, são campos vibracionais e, se
são 7 principais ou fundamentais, subdividem-se em mais de 30.000 escamas, entenda bem. Porque devem servir, e servem, aos espíritos, em suas
muitíssimas escalas hierárquicas ou vibracionais. Muitos livros, como já
disse, que tratam dos planos espirituais, ensinam isso. Lendo tais livros,
muito mais aprenderiam os estudiosos, do que lendo os livros doutrinários didáticos, fartamente ultrapassados em muitos pontos e, em outros,
fartamente errados e ridículos. A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS – A VIDA
ALÉM DO VÉU – CARTAS DE UMA MORTA – VOLTEI – A SÉRIE ANDRÉ LUIZ
– A VOLTA DE JESUS CRISTO – e muitos outros livros, desse gênero, devem
ser bem lidos.
www.uniaodivinista.org
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Há um relacionamento, sem dúvida, entre as faixas celestiais ou vibracionais do Planeta e as que constituem o perispírito dos espíritos. Quem tiver
o seu perispírito novo ou denso, ou com marcas cármicas negativas, jamais
será habitante dos céus ou das faixas ou zonas astrais eterizadas, sublimadas ou divinizadas. E, muito menos ainda, passará ao chamado Plano Crístico, que nas INICIAÇÕES ANTIGAS era chamado CÉU INTERMUNDOS OU
OITAVO CÉU, o também alcunhado O MAIS UM. E nada disso, repito, tem
coisa alguma com os conceitos astrológicos ou astronômicos, dos antigos
conceitos filosóficos, como já salientei.
A lei do peso específico, entenda bem, explica tudo, quer para as faixas
vibracionais do Planeta, quer para as escamas do perispírito humano. É
a lei que, como acima dissemos, relaciona entre os céus hierárquicos do
Planeta e o merecimento, por hierarquia, ou evolução, dos espíritos lotados na Terra. EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS diz o suficiente, para quem de fato deseja aprender.
Sim, tudo se resume em desabrochar tanto o REINO DE DEUS, QUE É INTERIOR, a ponto de transformar o perispírito em UMA COROA DE LUZ DIVINA.
Porque, aquele que isso tenha realizado, sintoniza com o SAGRADO PRINCÍPIO, plana no SEIO DIVINO, é então VERBO OU ELO DIVINO, sendo normalmente parte integrante daquilo que se chama, ou chamam de PROVIDÊNCIA DIVINA, ou CONDUTORES DE MUNDOS E HUMANIDADES. Esta é a
REALIDADE FUNDAMENTAL, que chegou a hora cíclico-histórica de ir sendo
mais conhecida, pelos habitantes deste Planeta. Assim estamos ensinando,
no tempo certo, dentro das profecias e da fase evolutiva da Humanidade,
sem perder tempo com os calhordas, que se acreditam donos do Espiritismo, por se escravizarem aos ensinos ignorantes, medíocres, errados e ridículos, de livros que mal servem como primários. Fique com a Lei de DEUS,
a Divina Exemplificação de JESUS CRISTO e cultive livremente a Revelação,
para ler de tudo, saber o quanto possa e, acima de tudo, poder livrar-se das
imundas camarilhas clérigo-farisaicas, com ou sem batina, que ainda muito
mal fazem à Humanidade, com os seus purulentos dogmatismos religiosistas ou sectários, através do que fartam suas panças e seus monopólios e
mandonismos.
Se é certo que os vazios de Espírito não entendem a importância dos
ensinos complementares da Restauração, também é certo que o trabalho
complementar jamais iria depender de tais vazios de Espírito.
Entendam isto, se quiserem estar a par da Vontade de Deus: “A Codificação é grande no que é pequeno, e é pequena no que é Divinamente
Grande”.
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A VERDADEIRA SABEDORIA
O verdadeiro espírita não é estreito de caráter, não é mesquinho de
entendimento e de práticas, porque ele sabe que o ESPIRITISMO TOTAL
está quase que infinitamente acima do espiritismo convencional ou codificado por homens. Em todos os tempos da história humana houve ensinos
vindos do plano espiritual, e de acordo com as possibilidades de assimilação
dos encarnados. E assim devem entender os verdadeiros espíritas, jamais
formando novas camarilhas dogmatizantes, a fim de tirar proveitos materiais ou subalternos. Quem quiser forrar orgulhos, ciúmes, vaidades, politicalhas, mandonismos, pança, bolso, estômago, sexo, etc., que tome outros
rumos. Ninguém veio ainda dizer a ÚLTIMA PALAVRA sobre assunto algum
e, portanto, os que dogmatizam são inimigos da Verdadeira Sabedoria.
E SE AS PROFECIAS FALHASSEM?
Está escrito, nas páginas do Sermão Profético de Jesus Cristo, que viria
um tempo de convulsões tremendas, em todos os campos de atividade,
e que o escândalo, ou imoralidade, ou depravação, a tais elevados níveis
atingiria, que muitos dos escolhidos, ou conhecedores, se deixariam arrastar pela onda imunda, de tanto verem grassar a imundícia...
O Apocalipse marca, para antes de findar o ano dois mil, a mais tremenda
comoção da Humanidade e do próprio Planeta, tal como nunca houve antes,
nem jamais haverá depois... Não é o fim do mundo, como querem falsos
interpretadores, pois num Universo já admitido pelo telescópio eletrônico,
constituído de um quintilhão de mundos, não seria o fim de um átomo
cósmico como a Terra, que viria solucionar os problemas morais, principalmente morais, pois o importante para o espírito é a ORDEM MORAL,
fora da qual não há como atingir a SAGRADA FINALIDADE ESPIRITUAL...
São Verdades infusas entre si, pois sem espiritualidade fundamental não
há moralidade eficiente e, sem esta, não há segurança para espírito algum,
rumo à integração na UNIÃO DIVINA.
A palavra LIBERDADE é aquela que conta com o tônus motivador mais
intenso, pois é em nome da liberdade que todas as imoralidades, bandalheiras, licenciosidades, crimes, corrupções e depravações intentam direitos de
vigência... Não há um só indivíduo anarquizado sobre a Terra, tomando
parte na demografia terrestre, que se não julgue um REFORMADOR pelo
simples fato de ser viciado em alguma imoralidade, de ser marginal perante a DIVINA ORDEM MORAL QUE TUDO REGE... Estais vivendo OS TEMPOS
DE ESCÂNDALO, previstos nas profecias, em que os menos equilibrados, ou
moralizados, são precisamente aqueles que pretendem consertar a vida de
todos, da Humanidade...
www.uniaodivinista.org
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Procurem ler o Sermão Profético de Jesus e Apocalipse, cap. 14, pois vos
afirmamos que nenhuma profecia deixará de ter cumprimento, sendo que
o momento histórico que estais vivendo, aí se encontra citado... As mais
elevadas conquistas científicas de um lado, e as mais despudoradas imoralidades de outro, tal é o que ocorre, tal é o que está dito que viria a acontecer...
Estão marcados, inclusive, um Dilúvio de Fogo que varrerá dois terços da
Humanidade..., uma separação entre cabritos e ovelhas..., um Movimento
Divinista que não falhará..., o Ideal de Confraternização dos Povos depois
de todas essas comoções... e a marcha do Mundo e Humanidade, pelos
milênios afora, rumo à SAGRADA FINALIDADE que jamais deixaria de haver,
pois em Deus não existe contradição...Os abalos não serão detidos, mas a
DIVINA ORDEM MORAL não será abalada. Ninguém se iluda, pois contra
a Lei de Deus, e contra a Divina Modelagem de Jesus Cristo, jamais podereis triunfar... E nisto reconhecereis os Falsos Profetas: Dirão que a Lei de
Deus está ultrapassada, dirão que Jesus Cristo é o Patrono dos arruaceiros
e desmoralizados que pretendem dominar a Humanidade; usarão de todos
os meios, principalmente os mais farisaicos ou hipócritas, para vencer em
suas politicalhas e prepotências mandonistas... Que se cuidem os mais
avisados, porque estais no tempo em que viciados, afeminados e depravados, hão de se ter em conta de líderes salvadores da Humanidade...
Depois de tudo quanto fizeram, principalmente os Budas, Vedas, Hermes,
Zoroastro, Orfeu, Crisna, Patriarcas, Moisés, Profetas, Pitágoras, Jesus e
Apóstolos, para compenetrar o Homem de que é Espírito, e que deve vir a
ser UNO COM O SAGRADO PRINCÍPIO EMANADOR, OU ESPÍRITO E VERDADE, eis que a onda materialista, bruta e imoral, tudo faz para vencer...Tereis,
pois, de enfrentar as comoções violentas, para que haja a seleção higienizadora, para que os mansos ou espiritualizados herdem a Terra dos futuros
ciclos evolutivos... E não poderá haver espiritualizados, mansos e herdeiros
da Terra dos futuros ciclos, fora daquilo que a Lei de Deus, o Cristo Exemplo
de Conduta e o Cultivo Sadio da Revelação recomendam.
Estais findando a Fase Evolutiva que vos trouxe ao fim da JUVENTUDE... Estais começando a entrar na fase da MATURIDADE, que vos entregará à UNIÃO DIVINA, AO ESTADO CRÍSTICO... Tereis de saber, de agora
em diante, que NINGUÉM SERÁ ETERNAMENTE FILHO DE DEUS, PORQUE
TODA CENTELHA NUM TEMPO EMANADA, TERÁ QUE REALIZAR SEU CICLO
EVOLUTIVO, DEVENDO VIR A SER PARTE INTEGRANTE DO PRINCÍPIO, EM
EQUIDADE VIBRACIONAL... Está escrito nas Profecias, que tempo viria, em
que os MISTÉRIOS DIVINOS seriam manifestados... Em Deus não existem
mistérios, enigmas, milagres ou coisas semelhantes, mas importa que aos
espíritos em tramitação evolutiva, AS VERDADES FUNDAMENTAIS, sejam
reveladas muito gradativamente.
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Terríveis interesses subalternos ou rasteiros interesses de pança, bolso,
orgulho, ciúmes, vaidades, etc. se levantarão contra AS VERDADES FUNDAMENTAIS e os Seus Apóstolos; mas ninguém deterá a vitória da CAUSA
DIVINA... As comoções serão mais ou menos intensas, segundo forem
os homens, mais ou menos respeitadores da DIVINA ORDEM MORAL
QUE TUDO REGE... A Terra não é especial, a Humanidade não é especial,
ninguém é especial perante o SAGRADO PRINCÍPIO EMANADOR, porque
ELE também não é especial para ninguém... Todos tendes, dentro de vós
próprios, O REINO DE DEUS QUE NÃO VIRÁ COM MOSTRAS EXTERIORES...
Estes Livros vos ensinam certo e para sempre: “A Volta de Jesus Cristo”,
“A Bíblia dos Espíritas”, “O Novo Testamento dos Espíritas”, “Evangelho
Eterno e Orações Prodigiosas”.
A SÍNTESE DE TODOS OS CONHECIMENTOS
O homem ainda vive procurando Deus fora, longe, de vez em quando e
segundo os métodos mais rudimentares. Entretanto, terá de vir a ser CONSCIENTE PARTE INTEGRANTE DE DEUS. Isto é, terá de realizar em si o VÓS
SOIS DEUSES. Tudo aquilo que no homem ainda vive em estado de dormência, terá de acordar. Para findar a restauração da Excelsa Doutrina do Caminho, a ORDEM DIVINA foi: que isto fique, para sempre, na lembrança dos
espíritos encarnados e desencarnados deste planeta. Porque de Deus vêm
os avisos fundamentais, e ao homem cumpre realizá-los, para o seu mesmo
bem. Nenhuma responsabilidade humana é superior à responsabilidade
MORAL. Bem infelizes são aqueles que pretendem reformar o mundo, ou
os conceitos em geral da vida humana, fora da Lei de Deus, de Jesus e da
Revelação. No entanto, não fosse assim, haveria cabritos a serem banidos
do planeta? Que cada um assuma a sua responsabilidade, porque os avisos
estão sendo dados.
OS PORQUÊS DE UM FABULOSO CONDENSADO INICIÁTICO
CRISTIANISMO VERDADEIRO E ORAÇÕES é o fabuloso condensado iniciático que trata dos seguintes assuntos:
1 – Ensina sobre o Espiritismo Essencial, não convencional ou codificado
por homens, encarnados ou desencarnados, aquele que esteve nos alicerces doutrinários de Rama, do Búdico-Vedismo, dos Patriarcas de antes do
Dilúvio, dos Hermes, dos Zoroastros, de Orfeu, de Crisna, de Abraão, Isac,
Jacó, Moisés, dos Profetas, de Pitágoras, de Jesus, dos Apóstolos, etc. É a
Ciência da Verdade, do Amor e da Virtude, sintetizada num opúsculo de
menos de cem páginas.
2 – Ensina o Cristianismo de Jesus Cristo, edificado sobre a Moral Divina
que verte dos Dez Mandamentos; da Divina Exemplificação de Jesus, exemplo de paciência, perdão e renúncia até a morte, jamais porém como filho
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especial de Deus, redentor ou salvador gratuito de quem quer que seja,
como mais tarde inventaram as adulterações clericais, em benefício de suas
panças, bolsos, estômagos, sexos, orgulhos, egoísmos, vaidades, prepotências mandonistas e falsas autoridades; e ensina, através dos textos bíblicos
transcritos, que Jesus generalizou o Consolador, a Revelação, ou comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, pois jamais prometeu isso para
dezoito séculos mais tarde, como pretendem os parvos que se acreditam
donos do Espiritismo, etc.
3 – Contém o documento que se chama CARTA AO IRMÃO PAULO VI,
provando o que de errado a cristandade vive cultivando, em nome de Deus,
da Verdade, de Jesus e dos Apóstolos. Porque Cristianismo é o cultivo da
Lei de Deus, da Divina Exemplificação de Jesus e do Cultivo Sadio da Revelação, e nunca isso que anda pelo mundo, a contar do ano 325, em que Roma
tudo corrompeu, e também depois de Lutero, em que outro clero, pior do
que o romano, de Bíblia nas mãos vive ensinando blasfêmias, para bem
forrar os interesses mundanos de milhões de espertalhões, etc.
4 – Contém a carta intitulada DOGMATIZAR SOBRE KARDEC É MISTIFICAR,
documento que não podia deixar de sair em livro. A própria Codificação se
diz incompleta, falha e omissa, e promete a volta de Kardec, para completar a Restauração do Cristianismo. Enquanto isso, elementos interessados
em seus mesmos interesses subalternos, não querem enxergar os erros,
falhas, omissões e até ridículos da Codificação. É lendo, é conhecendo que
tudo se resolve, segundo a VERDADE, e não segundo as ignorâncias de uns
e as malícias de outros.
5 – CRISTIANISMO VERDADEIRO E ORAÇÕES contém muitos outros
assuntos em foco, assuntos que jamais passarão, porque tratam de Deus,
da Verdade e do destino dos espíritos, e o faz acima de religiosismos e
sectarismos, porque tudo encara em termos de LEIS, ELEMENTOS E FATOS,
que é como Deus quer!
6 – VÓS SOIS DEUSES, diz a Bíblia, e este condensado iniciático revela
o máximo sobre o assunto, sem dar trelas aos fanatismos religiosistas de
quem quer que seja, antigos ou modernos, mais ou menos fantasiados!
7 – CEM PONTOS FUNDAMENTAIS DE ESTUDO, eis um outro capítulo
do Livro, que irá falar a todos, mais irá enervar a muitíssimos, porque não
ensina a linguagem dos sectarismos, dos fanatismos por homens e livros,
tão do gosto daqueles que, perante os tolos, ou menos avisados, querem
passar por donos da VERDADE e da consciência dos mesmos ignorantes ou
menos avisados. Procure cada um ler, para saber e poder ser, assim como
Deus quer que seja – CONHECEDOR DA VERDADE E PRATICANTE DO BEM!
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8 – AFIRMAÇÃO RIDÍCULA, tal é o que está na Codificação quando disseram
os espíritos comunicantes, que de Deus nenhum deles sabia coisa alguma!...
CRISTIANISMO VERDADEIRO E ORAÇÕES trata do assunto, respondendo
carta. Não discuta sem conhecer! Leia, saiba e tome o rumo certo!
9 – NEGAÇÃO DA MAGIA NEGRA, tal é outra besteira que está na Codificação, e da autoria dos seus espíritos comunicantes!... Procure conhecer,
antes de falar, para não endossar os ridículos da Codificação, que por estarem ao lado das grandezas da Codificação, pretendem passar por cima da
VERDADE!
10 – A DERROCADA DOS CLEROS EM GERAL, isso é o que vai acontecer,
quando a Humanidade aprender o Espiritismo Essencial, o de Deus, que
este Livro ensina, mas não vive para ninguém, porque despertar o Cristo
Interno é obrigação de cada um, visto que lavar pecado no sangue de Jesus,
ou perdoar pecados, é imbecilidade que uns inventam, ou fabricam, para
engordar panças e bolsos, orgulhos e vaidades, e outros usam, porque são
calhordas, porque não sabem pensar com a própria cabeça, mas sim com a
dos seus exploradores.
Este Livro, um condensado poderoso, não pode deixar de estar a cabeceira das mentes mais inteligentes e honestas, porque a elas cumpre o dever
de instruir a outros, no curso dos tempos. Portanto, procure na União Divinista.
DEUS MORTO? DEUS APOSENTADO? DEUS EM APUROS?
Jamais, em outros tempos da História, o homem tomou atitude tão ignorante, medíocre e ridícula, como o faz agora, pelo fato de ter conseguido um
pouco de ciência, após milhões de anos rastejantes pelas vielas da burrice.
Ele mesmo, que é espírito, ou da Essência que Deus é, por não saber disso,
se usa como imbecil e a tudo quanto o cerca, porque a ingratidão é o pior
dos defeitos humanos. Assim é que procede – com o pouco de sabedoria
que conseguiu desabrochar em si, do Infinito Laboratório Divino que tem
nos seus fundamentos, ele se atira contra Deus, e fala mal de todos os
elementos materiais e energéticos de que faz uso, porque nem sabe que
nos fundamentos tudo é Deus, porque da mesma DIVINA ESSÊNCIA tudo
parte ou emana, nela movimenta e atinge a finalidade. O que o homem é,
e do que usa, no Infinito e na Eternidade, em si ou fora de si, tudo é parte
e relação de uma mesma UNIDADE ESSENCIAL, IÉVÉ OU DEUS, ou qualquer
outro nome que pretendam usar, pois denominações são coisas humanas,
não fazem nem desfazem o que É, o que não pergunta nada a ninguém,
para ser como É.
A palavra hebreia IÉVÉ, ou Deus Espírito e Verdade, Onipresente, Onisciente e Onipotente, Verdadeiro Divino Centro Gerador, Sustentador e Destinador, devia estar mais na lembrança dos infelizes, fantasiados de sábios,
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que vivem falando na morte de Deus, na aposentadoria de Deus, ou nos
apuros de Deus. Porque, tais pobres infelizes, que nem fizeram a Terra, o
Ar e o Sol, o tríduo que é muito mais do que julgam ser, para a subsistência
carnal, e como elementos de instrumentação evolutiva dos espíritos, mal
conseguem um pouco de experiência, procuram afrontar o Divino Princípio
Emanador, Suas Leis e Seus Fatos, num assomo de rompância estulta. Vão
desencarnar e prestar contas à Justiça Divina, mas se julgam capazes de ser
juízes de Deus! Isto, fica bem saliente, enquanto não tenham uma cólica de
rins, de fígado, ou um grão de areia nos olhos, ou um câncer, etc., para lhes
lembrar o quanto ainda são rasteiros, ignorantes e ridículos, ou coisa pior!
Ainda rico em guerras, pestes, fomes, ódios, invejas, ciúmes, calúnias,
mentiras, adultérios, vinganças, hipocrisias, etc., não devia o homem, o
que se diga mais sábio, tudo fazer para educar a Humanidade, partindo
de si mesmo, no sentido da Lei de Deus, da Divina Modelagem de Jesus
Cristo, e cultivando a Revelação do modo o mais sadio possível, para que os
humanos desencarnados, os espíritos, lhe possam favorecer advertências,
ilustrações e consolações? Assim não querem certos sábios de fancaria...
Preferem o ridículo, dizendo que Deus morreu, que Deus está em apuros,
que Deus está aposentado!... Aquele que pudesse desmanchar os espíritos, encarnados ou desencarnados; aquele que conseguisse acabar com as
leis, os elementos e os fatos do Infinito e da Eternidade, sendo ele mesmo
parte e relação de tudo isso, esse poderia falar da morte de Deus, ou Princípio, da Sua aposentadoria ou dos Seus apuros. No plano invisível estão
os Fatores Divinos ou Essenciais que ordenam a tudo quanto é visível; e a
ciência dos homens, que é apenas relativo acúmulo de experiências, nada
mais, está muito longe de poder decretar a não existência das Leis Fundamentais que regem tudo, o Infinito e a Eternidade, o visível que já é fácil ser
reconhecido pelos homens, e o que não é ainda possível, mas o será, essa
ciência, reafirmamos, jamais poderá afirmar a morte, a aposentadoria ou
os apuros do Divino Princípio Emanador, Sustentador e Destinador.
Ao homem prudente, ou inteligente e honesto, tudo se faz claro através da investigação séria, simples e honesta, porque ele em tudo busca
as Causas Determinantes, não os efeitos, que na Terra ainda são insignificantes, medíocres, pois mal começa agora a Humanidade terrícola a penetrar no Cosmo, no Infinito e na Eternidade dos Mundos e das Humanidades. A centelha de Deus, no Princípio, que está na intimidade profunda
do homem, deve compenetrar-se da obrigação de ser humilde, realmente sábia, para não se aviltar ou brutalizar, forçando com isso a que a Lei
de Harmonia reaja, determinando que a Justiça Divina imponha reparos
expiatórios dolorosos.
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Em nome da religião todas as imbecilidades podem ser movimentadas,
porque as religiões sempre foram as corruptoras das Revelações Fundamentais ou Iniciáticas, aquilo que fizeram os verdadeiros Grandes Iniciados, que
foi ENSINAR VERDADES FUNDAMENTAIS, não fundar religiões, ou agrupamentos capciosos, idólatras, politiqueiros e negocistas, sempre funcionando a bem de panças, bolsos, orgulhos, vaidades e prepotências dominadoras. Deus é acima de vossas ciências, filosofias e religiões, porque antes de
tudo isso, tudo no Princípio já era. O homem descobre, aos poucos, e com
tremendas dificuldades, aquilo que no Princípio é Eterno, Perfeito e Imutável. Então, pelo menos que isto sejam capazes de fazer – investigar com
humildade, com inteligência e honestidade, pois todos tereis de desencarnar e prestar contas à Justiça Divina. Isto não irá acontecer com Deus, o
Princípio, mas sim com os homens. Portanto, tratem-se muito bem, para
o vosso mesmo bem. Não podendo jamais desmanchar-se como espírito,
nem ao Cosmo, nem abalar os fundamentos do Infinito e da Eternidade,
ao menos tenha o homem capacidade Moral para ser decente, de não agir
como Dom Quixote...
OSVALDO POLIDORO
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

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.
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