EXPLICAÇÃO NECESSÁRIA
O Brasil está na linha geográfica da Índia e da África, conta com seus
índios e é receptáculo de representantes de todas as raças do Planeta. Tudo
isso implica no mundo espiritual, nas legiões de trabalhadores. Somente a
cegueira de uns e o fermento farisaico de outros, fora outras sujidades que
não abandonam os fanáticos em geral, poderão não respeitar a grandeza
doutrinária da Oração dos Pretos Velhos, ligando às vastíssimas e operosas
comunidades do plano espiritual. Além de tudo isso, ela contem ensinos,
lembra verdades que muitos livros tidos como doutrinários, jamais conseguirão ensinar e lembrar, por serem apenas porta-vozes de infantilismos,
xaropismos, mediocrismos, etc.
ANTE OS DIAS PORVINDOUROS
Ninguém deterá o Apocalipse, e, portanto, enquanto o ESPÍRITO DA
BÍBLIA estiver calcado sob os pés da ignorância, da corrupção, dos desvios
interpretativos, das malícias religiosistas e sectárias, e das politicalhas farisaicas em geral, tremendos sofrimentos, angústias e desesperos varrerão
a Humanidade. O que significam a Lei de Deus, o Verbo Exemplificador de
Comportamento e o cultivo sadio dos Dons do Espírito Santo, isso e nada
mais, lembrem-se bem, É QUE LIVRARÁ O MUNDO E A HUMANIDADE,
DOS TREMENDOS CATACLISMOS EXPIATÓRIOS.
O AVISO FINAL – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é o
Livro, é a Mensagem da Hora Apocalíptica, ou das vésperas dos acontecimentos que produzirão A MAIS PROFUNDA E SIGNIFICATIVA RENOVAÇÃO
DO MUNDO E DA HUMANIDADE. Por determinação Divina, cada consciência está sendo TESTADA, e o compromisso é para com a VERDADE QUE
LIVRA OU DIVINIZA, não é para com manobrismos religiosistas, sectários,
etc. Pertencer a uma religião, seita ou engodo dito espiritualista, qualquer
errado ou criminoso pode pertencer... O que importa, perante a JUSTIÇA
DIVINA, são aquelas obras que reflitam a Lei de Deus, o Cristo Modelo
de Conduta, e, como Deus ofereceu cultivar decentemente os Dons do
Espírito Santo. O mais tudo que realmente preste, é apenas questão de
pormenores...
Ajude a divulgar a VERDADE,
reimprimindo este folheto e distribuindo a seus irmãos.
OSVALDO POLIDORO
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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COMO AGIR, DURANTE A ENCARNAÇÃO
Ninguém encarna por acaso, ou para contrariar a Lei Moral, contradizer o
Verbo ou Cristo Modelo de Conduta, ou blasfemar contra os Dons do Espírito Santo. Conseguintemente, para fugir aos erros religiosistas e sectários,
deve ter um comportamento fiel à VERDADE QUE LIVRA OU DIVINIZA.
1 – Somente a Bíblia judeu-cristã apresenta a Lei Moral, o Verbo Exemplar e o Batismo em Dons do Espírito Santo. Tenha uma Bíblia à cabeceira
da cama e da vida. Aprenda a ler a Bíblia, separando entre seu corpo e
seu ESPÍRITO. É no seio da História Humana, que a Bíblia ensina a MAIS
PROFUNDA MENSAGEM DIVINA.
2 – Seja praticante das Orações, das ligações com o Princípio ou Deus, e
com as Legiões Socorristas, os Escalões que Dirigem Mundos e Humanidades, e com os vultos benfeitores, amigos, familiares, etc.
3 – Fora de fanatismos religiosistas, sectários e onde vigorem a Lei de
Deus e o Cristo Modelo de Comportamento, participe de ORAÇÕES EM
CONJUNTO, porque as permutas fluídicas e eletromagnéticas contribuem
para as curas, as melhoras em geral, a doutrinação ou encaminhamento de espíritos sofredores, de malfeitores, de qualquer forma ensejando
ajudar e ser ajudado.
4 – Os Dons do Espírito Santo constituem A HERANÇA VIVA E CONSOLADORA DO VERDADEIRO CRISTIANISMO. Procure os meios humanos aonde
exista o cultivo sadio dos Carismas, das Mediunidades ou Dons do Espírito
Santo. O Verbo Exemplar qualificou a BLASFÊMIA CONTRA OS DONS DO
ESPÍRITO SANTO, como o maior dos pecados. Ninguém, nenhum filho de
Deus, é sem uma virtude mediúnica, seja ela qual for, conhecida e catalogada, ou não. Seja consciente disso, faça a sua parte, e deixe os resultados
por conta da JUSTIÇA DIVINA.
5 – Os que benzem, os que aplicam passes, ou impõem as mãos, aplicam
fluidos e eletromagnetismo. Uns mais, outros menos potentes, por meio
de espíritos comunicantes ou não, porém todos têm algo disso para dar.
Faça a sua parte, como melhor puder, lembrando que JUIZ É DEUS.
6 – Tome água ou chás fluidificados, ou energetizados, porque os Mensageiros Socorristas aí colocam aquilo que faz bem, que cura ou melhora.
Passes fazem até muito bem, mas orar para os outros, no meio dos outros,
recomenda muito mais...
7 – Colocar a mão direita sobre uma Bíblia, pensar bem nos seus Grandes
Vultos, pedir para si e para a Humanidade, facilita movimentar poderes
mentais e energéticos de grandes e influentes significações.
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8 – Para começar a conhecer a vida depois do túmulo, leia sem falta estes
dois livros, profundamente importantes: A VIDA ALÉM DO VÉU e a VIDA
NOS MUNDOS INVISÍVEIS. Moisés e Jesus movimentaram atividades, para
que tais mensagens viessem ao plano dos encarnados. Muito ganha, vibracionalmente, que lê obras que ligam com os Planos Espirituais Superiores.
Moisés e Jesus estão nessas mensagens.
9 – Como ninguém trará outra Lei de Deus, como não virá outro Cristo
ou Verbo Exemplar, e como não haverá outro Batismo em Dons do Espírito
Santo, aprendam a DISCERNIR ENCARNADOS E DESENCARNADOS... Cuidado com os palpites, de encarnados e desencarnados, metidos a DONOS DA
VERDADE, e que, no entanto, nada sabem das verdades bíblico-proféticas,
dão falsas interpretações aos ensinos bíblicos, desviam da Lei Moral, do
Verbo Exemplar, também dando falsas interpretações sobre o Batismo em
Dons do Espírito Santo.
10 – Quem é peregrino sobre a Terra, necessitado de tudo, candidato a
defunto, na carne, e sujeito à JUSTIÇA DIVINA, tenha sempre em mente o
que esta palavra significa – COMPORTAMENTO.
11 – Aos que buscam trabalhos mediúnicos, para consertar a vida ou
obter mundanismos comprometedores, lembramos as palavras do Verbo
Exemplar – “Buscai primeiro o Reino de Deus e Sua Justiça, e o mais tudo
tereis por acréscimo”.
12 – Uma Divina Mensagem existe, chama-se O AVISO FINAL – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, e vem nas vésperas do dilúvio de fogo, lembrando as verdades bíblico-proféticas, os ciclos e tempos,
e aqueles que viverem depois do cataclismo apocalíptico, nele pensarão
com o mais profundo respeito. Contém, também, as mais sublimes, diretas e potentes Orações, por serem realmente cristãs, atingirem elevados
níveis vibracionais.
Procure o O AVISO FINAL – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS... na União Divinista, rua Pedro Doll, 549, Alto de Santana, São Paulo,
Brasil.
O SUPREMO DOCUMENTO INICIÁTICO
A Lei Moral não é de Iniciados, Mestres, Profetas ou Cristos, mas sim de
Deus, não sofre perseguições, prisões, espancamentos, degolações, não
se sente abandonada, crucificada, e nem necessita de se entregar a Deus,
por ser a Vontade do Próprio Deus. Tudo quanto for feito contra Ela, terá
que ser reajustado, expiado.
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.
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6 – NÃO MATARÁS.
7 – NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO.
8 – NÃO FURTARÁS.
9 – NÃO DARÁS FALSO TESTEMUNHO.
10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.
Verdadeiro Cristianismo, sem os Dons do Espírito Santo, não existe. Todos
os erros cometidos contra a Lei Moral, o Verbo Exemplar de Comportamento e os Dons Espirituais, Carismas ou Mediunidades, muito caro custarão.
“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.
Contra a Lei de Deus fabricaram engodos, idolatrias, simulações, sacramentismos inócuos e iníquos ou fingidos, toda sorte de mandamentos de
homens. Contra o Verbo Exemplar assacaram hediondas contradições,
falsidades, traições, tal como foi previsto que fariam, na ocasião e através dos séculos... Contra os Dons do Espírito Santo, não houve blasfêmia,
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inversão, deturpação, desvio, ou má aplicação que não inventassem... Para
defender politicalhas, panças, bolsos, orgulhos e vaidades, prepotências
mandonistas, não houve sujidade humana que não usassem, frontal ou
hipocritamente, contra o VERDADEIRO CRISTIANISMO.
O AVISO FINAL – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS... é a
mensagem Divina, que revela os PORQUÊS dos cataclismos, das tragédias, do dilúvio de fogo, das angústias e dos desesperos que varrerão
o Mundo e a Humanidade, para que o VERDADEIRO CRISTIANISMO seja
restaurado e vigore sobre todos, pois terá que ser assim: UM DEUS, UMA
VERDADE, UMA DOUTRINA.
O Sermão Profético adverte sobre erros e crimes contra a Doutrina do
Caminho, e o Apocalipse, a partir do capítulo quatorze, assinala os acontecimentos abaladores, restauradores, por imposição da JUSTIÇA DIVINA.
Pouco importa que máfias religiosistas ou sectárias, tudo façam para
manter e explorar a ignorância das gentes, pois um Programa Divino existe,
por cima Dele ninguém passará, e O AVISO FINAL – EVANGELHO ETERNO
E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, sendo poderosa síntese iniciática, é também a
MENSAGEM DIVINA que não faltaria, nas vésperas dos dias mais difíceis da
História da Humanidade.
UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA despontam na História, e o AVISO
FINAL – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, adverte, que fora
da Lei de Deus, do Verbo Exemplar e dos Dons do Espírito Santo, caudais
de sofrimentos sacudirão a Humanidade. O aviso está no capítulo vinte e
um do Apocalipse, e a VARA DE FERRO funcionará, como a JUSTIÇA DIVINA
ordenar.
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.
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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.
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.
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Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e
também sujeito à morte física e responsabilidade perante a Justiça Divina,
rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo, para o
corpo, as energias e os 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 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.
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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 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.
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