PR ECE AO A NJ O GUA R D I ÃO
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.
oooooOooooo

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.
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O TRIÂNGULO IMORTAL

Fique com a Verdade, o Amor e a Virtude,
Pratique a Lei de Deus, o Cristo e a Revelação;
Porque fora deste triângulo, perderás em plenitude,
Estarás praticando o Mal, forjando para ti a desolação.
Na Lei de Deus fulgura o Poder da Moral,
No Cristo Modelo brilha o Serviço Divino;
Na Revelação há consolo, de advertência é Manancial,
E com o triângulo todo, forjarás o teu Glorioso Destino.
Marche com o triângulo que jamais morrerá,
Procure imitar o Cristo, no Amor que gera a Unidade;
Através da Sadia Revelação o Pai Divino te ilustrará,
E com o triângulo, vivendo-o, presto atingirás a Finalidade.
A vida na carne é transitória, é passageira,
Porém as consequências não o são, tu as levarás;
As tuas obras te marcarão, elas são a tua sementeira,
E serás feliz ou não, porque dela mesma é que tu colherás.
És um Cristo, Verbo ou Uno em preparo,
Pois o Vós Sois Deus, não foi ensinado em vão;
O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas é o teu anteparo,
Que muito ensina da Lei, de Jesus Cristo e da Pura Revelação.

O Princípio Onipresente, ou Deus, nada cria fora, nada tira do
nada, não pratica absurdos. De Si Mesmo Emana, em Si Mesmo
Sustenta e em Si Mesmo normalmente reintegra. A Sagrada Finalidade, do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humanidades, é
o retorno ao Princípio, pois nada será eternamente filho de Deus,
visto que, completado o Ciclo Determinado, tudo volta a ser DEUS
EM DEUS. Importa estudar bem o que vai a seguir, para evitar
atrasos e dores desnecessárias, na encarnação ou fora dela.
SUPREMA SÍNTESE DO EVANGELHO ETERNO – APOCALIPSE, 14, 6.
PRINCÍPIO OU DEUS – Essência Divina Onipresente, Onisciente
e Onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino
é a Reintegração Total. O Espírito e a Matéria, os Mundos e as
Humanidades, e as Leis Relativas, retornarão à Unidade Essencial,
ou Espírito e Verdade. Se deixasse de Emanar, Manifestar ou Criar,
nada haveria sem ser Ele, Princípio Onipresente. Como o Princípio é Integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno
de ser Manifestador e Manifestação, tudo Manifestando e tudo
Reintegrando. Eis o Divino Monismo.
ESPÍRITO FILHO – As centelhas emanadas, não criadas, contêm
TODAS AS VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, devendo desabrochá-las no seio dos Mundos, das encarnações e desencarnações,
até retornarem ao Seio Divino, como Unas ou Espírito e Verdade.
Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus
em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o Personagem Inconfundível de VERBO EXEMPLAR,
de tudo que deriva do UM ESSENCIAL e a Ele retorna como UNO
TOTAL. O Túmulo Vazio é mais do que a Manjedoura. (Entendam
bem).
CARRO DA ALMA OU PERISPÍRITO – Ele se forma para o espírito
filho ter meios de agir no Cosmos, ou Matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a União Divina, ou Reintegração, finda
a tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o
desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas. Tudo vai aumentando em Luz e Glória, até vir a ser Divindade Total, União Total,
isto é, perdendo em RELATIVIDADE, para ganhar em DIVINDADE.
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MATÉRIA OU COSMO – A Matéria é Essência Divina, Luz Divina,
Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido. Em qualquer
nível de apresentação é ferramenta do espírito filho de Deus. (É
muito infeliz quem não procura entender isso).
*
*
*
Discutir o Determinismo Divino, que se cumpre por imposição de Leis Regentes Fundamentais é obra de loucos. Portanto,
entenda cada um, que depois de ser emanada a centelha espiritual, com todas as Virtudes Divinas em Potencial, tudo se subordina
a este fato inalienável: procurar não perder tempo, no dever de
desabrochar tais Virtudes Divinas, para mais depressa realizar o
Sagrado Retorno.
ENSINOS E GRAÇAS DE DEUS
Toda Humanidade em Processo Desabrochador das Virtudes
Divinas recebe, em tempo certo, um Código de Moral Divina, que
ordena o que fazer e o que não fazer, para evitar dores expiatórias,
na carne ou fora dela. Discutir a Lei de Deus é obra de estúpidos,
pois é o homem, rasteiro, necessitado de tudo, sujeito a dores e
morte física, e, por fim, tendo de enfrentar a Justiça Divina, como
alimentar arrogâncias contra os Desígnios do Princípio?
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.

Também recebe, toda Humanidade, em tempo certo, um Verbo
Modelar e Modelador, um Alfa e Ômega, que deixa um Túmulo
Vazio, pois representa tudo que deriva do Princípio e a Ele deve
retornar, como UNO ou Espírito e Verdade. É a prova real da
Origem Divina, do Processo Desabrochador e do Sagrado Retorno.
Importa estudar bem o que vai abaixo exposto, para evitar blasfêmias comprometedoras.
www.uniaodivinista.org
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MARCAS DO VERBO EXEMPLAR - É de antes de haver Mundo,
anunciado antes de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce
em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem, vem com
os Dons do Espírito Santo ou Mediunidades SEM MEDIDA, produz
grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa
a RESSURREIÇÃO TOTAL, entrega o Derrame de Dons para toda a
carne e manda entregar o Livro dos Fatos Porvindouros, o Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo
das pedradas contraditórias, como afirmou o Profeta Simeão.
Depois das Duas Testemunhas de Deus, Fiéis e Verdadeiras, que
são a Lei Moral e o Verbo Exemplar, vem o Fator Espírito Santo,
que nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem
símbolo dos bons espíritos.
Espírito Santo é Carisma, Dom Espiritual, Mediunidade, o veículo
da comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Moisés
já havia entregue a Lei Moral e o Primeiro Derrame de Dons, ou
Batismo de Espírito, como devem ler no Livro de Números, cap. 11.
Estudem bem os textos abaixo transcritos, para evitar blasfêmias, isto é, para não cometer faltas perante a Justiça Divina.
“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 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.
3
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“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. Tradução: João Ferreira
de Almeida.
“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.
*
*
*
A Doutrina entregue por Moisés foi atraiçoada pelos rabinos,
padres judeus, perseguidores e assassinos de Profetas ou Médiuns.
E no quarto século, na cidade dos sete montes, Roma, surgiu a
Besta 666, tudo desviando, corrompendo, chamando os Dons e os
sinais e prodígios de – COISAS DO DIABO!...
Entregue a tamanhas blasfêmias, materialismos e brutalidades,
imoralidades e abominações invadiram a Humanidade. Assim se
apresenta a Humanidade, ao findar o segundo milênio. Terríveis
acontecimentos, impostos pela Justiça Divina, farão retornar à
Doutrina da VERDADE, para que cumpram a ordem do Verbo, tal
como está registrada no Livro dos Atos, 1, 1 a 8. Entenderão que
há Um Princípio ou Deus, Uma Verdade Doutrinária, Uma Sagrada
Finalidade a ser atingida... e quem se der ao criminoso trabalho de
contrariar o Programa Divino, será esmigalhado.
O serviço restaurador está assinalado no Apocalipse, que por
ter os capítulos invertidos, deve ser lido nesta ordem numérica:
12, 19, 14, 21 e 22. Depois de tantos erros acumulados, nenhum
homem, falando ou escrevendo, consertaria a Humanidade; mas a
Justiça Divina está encarregada de fazê-lo, custe o que custar.
Quem são os inimigos da Lei Moral Básica, da Significação do
Verbo Exemplar e do nobre cultivo da Revelação Consoladora?
Basta ouvir o que o Verbo Modelo vive proclamando, através do
Evangelho, para saber certo. Entendam bem, pois entender mal
www.uniaodivinista.org
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já causou muitos males, forjou o terrível Carma da Humanidade,
que a fará curtir dores terríveis, até findar o segundo milênio. (O
que restar da Humanidade, que será um terço, irá lembrar das
advertências do Apocalipse, passando às gerações porvindouras,
os avisos sobre os fundamentos da Doutrina do Caminho).
“Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos
postais nas portas do Templo da Verdade, não entrais e não permitis
a entrada aos que poderiam fazê-lo.”
“Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de
má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do Céu.”
“Ai de vós, que perseguistes e matastes os Profetas, pois mais
um matareis e por todos estes crimes respondereis.”
E por ser Modelo do que deriva de Deus e a Ele deve retornar,
como UNO TOTAL, eis como ordena sobre a Lei de Deus:
“Vai e vive a Lei.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Pecar contra um mínimo Mandamento, é como pecar contra
toda a Lei.”
“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e
a praticam.”
“Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis.”
“Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade.”
“Não sairás dali, até pagar o último ceitil.”
O desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas, para que o
filho de Deus retorne à UNIDADE DIVINA, COMO DIVINIZADO OU
UNO, é tarefa de cada um, jamais havendo salvadores exteriores,
ou gratuitos. Ou cada um desabrocha em si as Virtudes Divinas
Latentes, ou nunca as terá desabrochadas por segundos ou terceiros. É hora de deixar de andar atrás de padres quaisquer, sempre
mentirosos, vendedores de falsas interpretações, isto é, de blasfêmias que caro custarão.
O Verbo Exemplar saiu da carne proclamando: “Tenho muito a
vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora”.
O EVANGELHO ETERNO seria entregue à Humanidade, pouco
antes de findar o segundo milênio, por aquele semelhante ao Filho
do homem, que guiará com VARA DE FERRO. Vide Apocalipse,
capítulos 12, 19 e 14.
5
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Nenhum documento iniciático é mais do que a Lei de Deus;
nenhum Emissário de Deus é maior do que o Verbo Exemplar;
nenhum encarnado ou desencarnado é mais do que os Dons Espirituais, em si mesmos.
Depois dos terríveis acontecimentos, que hão de produzir a
Grande Renovação da Humanidade, é que entrareis no período
apocalíptico chamado – UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA. E que
ninguém invente falsas interpretações, para defender seus interesses de pança, bolso e outros mundanismos, como costumam fazer
os padres em geral, sempre errados e blasfemadores, os eternos
desviadores da Humanidade.
A Lei é problema de consciência individual, o Verbo Modelo
idem, e com o uso dos Dons Mediúnicos não acontece diferente.
A TERRÍVEL BLASFÊMIA ROMANA
Começando por Moisés, ninguém desejou derrame de Pedro
sobre a carne, mas sim de Dons Espirituais, ou Proféticos, para haver
a comunicação de anjos. E Deus prometeu, através de Profetas,
derrame de Dons Espirituais para toda a carne, não prometeu
derrame de Pedro, como a Besta Romana, ou 666, impôs com a
autoridade do Império, de 313 em diante.
Como estava prometido em Malaquias, 4, 4 a 6, Elias viria na
frente, para dizer ao povo sobre a tarefa do Verbo Exemplar; e
João Batista avisou que o Verbo cumpriria a Promessa do Derrame
de Dons, que ficaria tirando a orfandade da Humanidade, jamais
afirmando que Ele batizaria em Pedro.
E em todos os dias de vida carnal, o Verbo prometeu deixar no
Mundo, por determinação de Deus, a herança da Graça que são os
Dons do Espírito santo, o Consolo da Revelação, como devem ler
nos capítulos 14, 15 e 16, do Evangelho Segundo João Evangelista.
Jamais disse o Verbo que enviaria Pedro sobre toda a carne.
Nos originais dos Apóstolos está dito assim, como resposta do
Verbo Modelo:
“Bem aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a
carne, e nem o sangue, que isso te revelou, mas sim o Espírito
Santo; e sobre esta pedra edificarei a Doutrina do Pai, e as portas
do inferno jamais prevalecerão contra ela.”
E no Livro dos Atos, capítulo 1, depois de Ressurreto, o Verbo
avisa sobre os Dons e sua tarefa:
www.uniaodivinista.org
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“Porque recebereis a Virtude do Espírito Santo, que há de
vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e
Samaria, e até aos confins da Terra.”
E como registra o capítulo 2, do mesmo Livro dos Atos, quando
se deu o Derrame de Dons, não de Pedro, foi o próprio Pedro quem
falou aos presentes, sobre o glorioso acontecimento:
“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.”
“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem
longe, quantos o Senhor a si quiser chamar.”
Muitas foram as imundícias forjadas pela Besta 666, e colocadas
no lugar da Doutrina do Caminho, que tem por Deus os Dons do
Espírito Santo, como fonte viva de sinais e prodígios, por serem
os veículos da comunicabilidade dos anjos ou desencarnados
dignos dessa tarefa consoladora; mas pior, a mais imunda de todas
as suas blasfêmias, foi tirar os Dons do Espírito Santo como sinal
vivo e perene, da Doutrina entregue pelo Verbo, para no seu lugar
colocar um homem, alguém que passa, depois de cometer erros,
etc.
Pedro era analfabeto, jamais ouviu falar na palavra papa, nunca
teve trono algum, cultivou os Dons Intermediários nas catacumbas, nos porões fétidos, nas matas, e, por fim, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por ter negado o Verbo Modelo na
Pretoria, como todos sabem.
Quem impôs blasfêmias terá de pagar por elas, quem aceitou
também. Antes de findar o segundo milênio, como o Apocalipse
assinala muito bem, um dilúvio de fogo, ou guerra atômica varrerá
dois terços dos viventes e obrigará a retornar à Doutrina Integral.
Acautelem-se, também, os fanáticos por compilações e codificações feitas por humanos, pois estão abarrotadas de erros, ridículos
e fartas estupidezas. Um Programa Divino existe, e a Justiça Divina
sabe como a ele encaminhar os filhos de Deus, custe o que custar,
doa a quem doer.
Toda vez que alguém, indivíduo ou agrupamento, em função
de políticas ou de comércios idólatras, ou ignorâncias quaisquer, trunca o cultivo da Revelação, ou mediúnico, comete crime
7
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abominável contra os Desígnios Divinos. Os Dons do Espírito Santo
são para tirar a orfandade da Humanidade, como o Verbo Modelo
afirmou para sempre. Os rabinos cometeram esse crime, depois de
Moisés entregar a Igreja dos Setenta, e Roma cometeu o mesmo
crime, em 313, quando inventou sua tenebrosa clerezia, chamando
os Dons e seus sinais de: COISAS DO DIABO.
Outro abominável crime, que as gerações do pós-dilúvio de
fogo irá evitar é o mediunismo mal aplicado, comercializado ou
para fins de feitiçaria. Estudem bem o capítulo 22, do Apocalipse, porque aqueles “FORA DAQUI” irão ter fiel cumprimento, por
aquele semelhante ao Filho do homem, que guiará com VARA DE
FERRO.
Por falta de CONSCIÊNCIA DIVINISTA, todas as civilizações, até o
presente estágio evolutivo, terminaram em terríveis imoralidades,
caíram sob o peso de tragédias, de cataclismos terríveis. Agora, ao
findar a primeira metade evolutiva, mais do que nunca anteriormente, tudo apodrecerá terrivelmente. Como o Verbo assinalou no
Sermão Profético, de tanto a imundícia crescer, até muitos conhecedores se perderão, tomados pelo desespero. Também Paulo, em
Romanos, 1, 22 a 32, deixou a grande advertência. Em todos os
campos de atividade, e sob vários pretextos, as mais emporcalhadas consciências procurarão tudo emporcalhar.
Como a Justiça Divina a ninguém dá pela sabedoria, e nem
pela crença, porém recompensa pelo que produz, como a Lei de
Deus ordena, observe bem cada um, qual a sua situação perante
a Lei Moral, o Verbo Modelo e o cultivo dos Dons que permitem a
comunicação entre encarnados e desencarnados.
Como está avisado no EVANGELHO ETERNO, desabrochar as
Latentes Virtudes Divinas é a obrigação íntima de cada filho de Deus.
Jamais realizará alguém a UNIÃO DIVINA, O DIVINO RETORNO, à
custa de segundos ou terceiros, ou de comprar fingimentos religiosistas de quem quer que seja. Está findando o tempo dos tribofeiros, dos vendedores de mentiras ou fingimentos, e, portanto, está
também findando o tempo de bobos andarem comprando blasfêmias ou enganações. A hora apocalíptica porvindoura é aquela que
manda, a cada um, na sua conduta social, saber como está perante
a Justiça Divina.
www.uniaodivinista.org
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Tudo que for feito em harmonia com a Justiça Divina, forçará
o desabrochamento do DEUS INTERNO; e tudo que contrariar a
Justiça Divina, truncará o desabrochamento do DEUS INTERNO. A
Lei e o Verbo Modelo representam as ordenanças da Justiça Divina,
são as suas testemunhas.
FIAT LUX
Por constituir afirmação de Deus, da Moral e da Fraternidade, e
acima de igrejinhas, panelinhas e outras tantas sujidades religiosistas; e por jamais endossar estreitismos ou misoneísmos quaisquer;
e por estar sempre aberta a tudo que transmita o Verdadeiro, Bom
e Belo, à Maçonaria cumprirá algum dia desempenhar a Divina
Tarefa de postular a vivência da Lei de Deus, a imitação do Verbo
Modelo e o nobre cultivo dos Dons do Espírito Santo, para que
jamais venha a faltar, entre os homens, o consolador contato entre
encarnados e desencarnados.
FIAT LUX
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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