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.

1 – Jesus deixou o aviso que ninguém devia ignorar: “Tenho
muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo
agora”.
A sabedoria dos ignorantes não sabe disso!
2 – Deus mandou entregar o Apocalipse, com as Promessas
feitas nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22.
A sabedoria dos ignorantes não sabe disso!
3 – Só no Apocalipse, capítulos 12, 19 e 14, Deus promete muitos
acontecimentos, e a entrega do EVANGELHO ETERNO.
A sabedoria dos ignorantes não sabe disso!
4 – Nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse, Deus promete que um
semelhante ao Filho do homem vos guiará com VARA DE FERRO.
A sabedoria dos ignorantes não sabe disso!
5 – No capítulo 22 do Apocalipse, Deus adverte contra a mentira,
os adultérios doutrinários e as traições em geral contra os Desígnios Divinos.
Mas a sabedoria dos ignorantes tudo ignora!
Lembra-te, leitor, que muito pior que os fanatismos religiosistas,
sempre foram os interesses de pança, bolso, sexo e outros imperativos mundanos. Procura descobrir, portanto, que capitais investidos em capciosos programas editoriais estão por trás dos ignorantismos impostos aos tolos.
Bem ficou avisado, por Jesus, o Verbo Modelo, que cabritos
haveria, devendo ser expulsos do Planeta. Procura descobrir,
também, quem serão os contados entre os cabritos.
Comece entendendo a Bíblia, naquilo que vai dos Patriarcas aos
capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, pois se estiveres bem
com o Programa Divino, não estarás entre os cabritos. Lembra-te:
conversas de encarnados e de espiritecos são uma coisa, mas o
Programa Divino paira acima de relativismos quaisquer.
Muitos iludem a homens, colocando mandamentos de homens
no lugar dos de Deus. Por desviarem de Deus, são entronizados
pelos ignorantes, os que compram enganações. Mas, quando a
desencarnação remete a todos ao reino da Justiça Impoluta de
Deus, as coisas tomam rumos diferentes: o pranto e o ranger dos
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dentes, e as angústias e os desesperos compõem a herança dos
mentirosos, e também dos que, por vários motivos humanos,
conscientemente se fizeram apologistas da mentira.
No Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS estão
todos os informes, para quem desejar conhecer as verdades bíblico-proféticas. Mas, leiam com inteligência e honestidade o que vai
na SÍNTESE DIVINA, abaixo transcrita:
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.
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).
www.uniaodivinista.org
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HÃO DE ENTENDER PARA SEMPRE:
Nunca tereis, sobre o dever de COMPORTAMENTO, documento
maior do que a Lei de Deus. Tanto que o Verbo Modelo adverte:
“Ai de vós, que colocais mandamentos de homens no lugar dos
de Deus”.
Muitos são os crimes que podem ser cometidos contra as
ordenanças da Lei de Deus; mas, entendam, os maiores crimes que
já foram, e que são cometidos, são os cometidos pelos padres, ou
profissionais de artimanhas religiosistas, de engodos inventados
por homens, com o fito de colocar a Justiça Divina e a Lei de Deus
abaixo dos seus invencionismos comerciáveis.
Aquilo que sempre fizeram os clericalismos, com seus invencionismos pecaminosos, e principalmente blasfemando contra os
Dons Mediúnicos e seus sinais e prodígios, resultou nas tragédias
do findar do segundo milênio. Mas aquilo que está previsto no
Apocalipse, capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, também não deixará de
ter cumprimento.
Portanto, com estas ADVERTÊNCIAS DIVINAS, – porque isto
não é ditado por espiritecos, mas sim por quem deveria ser, como
aponta a Bíblia, na boca de Jesus e no Apocalipse, lembramos aos
que vierem a herdar a Terra do período UM NOVO CÉU E UMA
NOVA TERRA, que não se façam traidores da Lei de Deus, do Cristo
Exemplar e do nobre cultivo das Graças Mediúnicas, dos fenômenos vivos, pois com a comunicabilidade dos Anjos, ou Espíritos
Mensageiros, surgem advertências, ilustrações e consolações.
Bem podeis reconhecer, lendo a Bíblia, que Deus tudo fez para
generalizar o mediunismo, ou a prova dos contatos entre encarnados e desencarnados, a fim de terdes pela frente, e na consciência, os avisos do que convém ou não praticar, por implicações na
Justiça Divina.
E hão de entender, também, o quanto pesará na responsabilidade dos Profetas, ou Médiuns, e na responsabilidade em geral das
Comunidades Iniciáticas, onde acima de tudo deverá haver todo
respeito para com o aviso de Jesus: “DAI DIGNOS FRUTOS PELO
EXEMPLO”.
3
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Mesmo porque, MEDIUNISMO MAL PRATICADO é fonte de mil e
umas perversões. Nada demais será que os herdeiros da terra dos
futuros ciclos evolutivos, lembrem-se disto: “Mais do que todos
os palavrórios humanos, de encarnados ou desencarnados, ensina
totalmente certo a Lei de Deus. Basta procurar viver a Lei de Deus
para não mais haver crimes ou imoralidades entre os filhos de
Deus, encarnados ou desencarnados. Aquele que é Apóstolo da Lei
de Deus, como Jesus o foi e é, não fica praticando longos discursos
sobre o Amor, como fazem os hipócritas, porque sabe aproveitar
o precioso tempo em simples atos de BONDADE na vida comum”.
1 – A Lei de Deus expressa a VERDADE ABSOLUTA.
2 – O Verbo Modelo expressa o Amor transformado em
BONDADE.
3 – O Mediunismo é Graça que adverte, ilustra e consola.
4 – O EVANGELHO ETERNO, prometido no Apocalipse, é a
SÍNTESE TOTAL.
5 – O compromisso de cada um é com a JUSTIÇA DIVINA,
portanto com a Lei, como totalmente Jesus veio exemplificar, para
sempre.
FORA DE DEUS NÃO EXISTE EVANGELIZAÇÃO!
Moisés e Jesus nunca foram mais do que estafetas de Deus.
Aprendam a respeitar as últimas expressões de Jesus, na cruz, para
aprender o que é o Deus Único, o Princípio Único, e o que são
os Emissários de Deus, com suas relatividades, com seus riscos,
enfrentando encarnações e desencarnações, até que, realizada a REINTEGRAÇÃO TOTAL, vençam para sempre tudo que seja
RELATIVO. Evangelho Eterno, prometido por Deus, no Apocalipse,
não foi prometido para ser tripudiado impunemente. Como até
Jesus não houve ensino INTEGRAL, ABSOLUTO OU ETERNO, mais
foi, por Deus, prometido para mais tarde.
Tantas foram e são as podridões, clericais e outras, que foram e
são praticadas por toda a carne que, ao findar do segundo milênio,
brutalidades e imoralidades inundam toda a carne.
Tais previsões foram feitas, na Bíblia, nestes documentos:
. Sermão Profético de Jesus;
. Romanos, 1, 22 a 32;
. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2;
. Apocalipse, sobre a Besta Corruptora e o Falso Profeta.
www.uniaodivinista.org
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Essas imundícias, que se apresentam como clerezias, e ismos
outros, abarrotados de erros, falhas, omissões e malícias comprometedoras, são as pedras colocadas por homens errados no
Caminho do Programa Divino. Pretendem truncar as Promessas
Divinas que, começando nos Patriarcas, apontam para os capítulos
já mencionados do Apocalipse. Mas, poderão mais do que a Justiça
Divina?
UM SÓ É DEUS, O ABSOLUTO!
Com o EVANGELHO ETERNO vireis a reconhecer que Senhor
Absoluto só há UM, ou DEUS, o PRINCÍPIO.
E tudo que é RELATIVO não é parte integrante do ABSOLUTO, e,
portanto, qualquer autoridade que tenha, é apenas RELATIVA.
Convém e muito ler o texto abaixo, enviado por quem de direito
e dever, consoante Promessas de Deus no Apocalipse:
“Haveis de entender, custe o que custar, que ninguém responde
perante homens, religiões, seitas, mórbidos facciosismos, livros
ou Médiuns, ou Profetas, ou Cristos quaisquer. Porque mesmo os
Cristos, condutores de Planetas, Sistemas Planetários, Grupos de
Sistemas, e Galáxias, são apenas DESPENSEIROS DE DEUS, não
os DONOS DA DESPENSA. Entendam bem, porque a ignorância
é a mãe de todas as porcarias, principalmente as porcarias que
comprometem perante a JUSTIÇA DIVINA”.
“Na ordem dos ciclos e das eras, atingistes o findar do segundo
milênio da era que poderia ser cristã, se homens perversos não
tivessem colocado mandamentos de homens no lugar dos de Deus.
Porque o IMPERATIVO MÁXIMO É A LEI DE DEUS, por cima da qual
ninguém jamais passará, pois toda transgressão terá que ser resgatada até o último ceitil. Mais do que quaisquer outros informes,
de encarnados ou desencarnados, falam inconfundivelmente o
Sermão Profético e o Apocalipse. O alicerce profético não está em
outros informantes, que são apenas comentaristas das verdades
bíblico-proféticas. Não façam a obra da contradição, sob pena dos
mais severos castigos. Mas, seja como for, com o homem, ou apesar
do homem, ou contra o homem, nenhum Desígnio Divino deixará
de ter cumprimento. Horas de transição representam fatos comuns
na História dos Mundos e Humanidades. Supremo Documento de
aviso é a Bíblia judeu-cristã. Só erra quem faz questão de errar”.
5
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“Como o Apocalipse teve a numeração de seus capítulos alterada
ao fazerem a Vulgata, ficou complicado para os estudiosos o seu
estudo; mas não ficou para a VERDADE. O pico do movimento
transitivo está no capítulo 11. Por meio das DUAS TESTEMUNHAS,
que representam na Terra, a Lei de Deus e a Divina Modelagem de
Comportamento, é que o Senhor Deus, portanto Sua Divina Justiça,
fará cumprir tudo mais”.
OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA!
1 – O Planeta contém sua parte astral, ou de matéria quintessenciada, que varia das faixas trevosas às mais divinizadas. É para
onde são remetidos os desencarnados, segundo seus merecimentos, ou segundo o nível vibracional, ou tônus vibracional, ou lei
do peso específico. Ninguém passará por cima dessa Lei, porque
ninguém passará por cima da Lei de Deus, porque também jamais
alguém passará por cima da JUSTIÇA DIVINA.
2 – Lei Divina determina que movimentos conjugados, da
Humanidade e do Planeta, vão se realizando, através dos ciclos e
das eras, no rumo do RETORNO AO PRINCÍPIO, como o EVANGELHO ETERNO ensina. Portanto, cumpre entender, todas as trevas
deverão desaparecer com o desabrochar do DEUS INTERNO nos
espíritos lotados no Planeta.
3 – Entre as faixas da subcrosta e dos umbrais exteriores, o
número é de mais de 70. Para fora do Planeta, na sua parte astral,
tudo vai se iluminando, eterizando, divinizando, muito lentamente.
4 – Uma só regra manda em tudo: Ninguém herdará os céus,
ou as faixas mais luminosas ou gloriosas, sem iluminar-se ou
glorificar-se interiormente. Quem vem para a carne vem de alguma
faixa, e quem sai da carne vai para alguma faixa.
5 – Estude bem, cada filho de Deus, a PRÓPRIA LEI DE DEUS e
o que Jesus ensina, sobre a Lei de Deus. Porque mentirosismos,
clericais e outros, inventaram e inventam os mais escabrosos
pretextos, fazendo crer aos tolos, que Santos ou Cristos possam
mais do que a JUSTIÇA DIVINA, que manda respeitar integralmente
a Lei de Deus.
6 – As trevas da subcrosta, e as umbrosas, e as ENCARNAÇÕES
EXPIATÓRIAS, fazem entender a Lei de Deus e a exemplificação do
Verbo Modelo de Conduta.
www.uniaodivinista.org
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7 – A quem tiver ouvidos de ouvir, cumpre:
Deixe de ouvir homens e ismos de fabricação humana, e ouça
bem o que Deus ensina no Sermão Profético e no Apocalipse.
Quando os lotados na terra, encarnados e desencarnados, aprenderem a OUVIR DEUS, em lugar do ouvir homens e ismos errados,
tudo começará a marchar no RUMO DIVINO, com muito mais
ligeireza. Mas, repetimos: aprendam com a Lei de Deus e o Cristo
Exemplar, porque fora deles haverá pranto e ranger dos dentes, na
carne e fora dela. Saibam, para sempre, que o Socorrismo Espiritual é ABAIXO da Justiça Divina, jamais acima Dela.
SINAIS DE INFERIORIDADE:
1 – Saber que tem em si um Deus Interno a desabrochar e negligenciar os deveres que concorrem para isso.
2 – Saber que um dia vai desencarnar, devendo ter confronto
com a responsabilidade das obras praticadas, e não cuidar de cada
vez estar melhor com a Lei de Deus, a fim de estar melhor com a
Impoluta Justiça Divina.
3 – Não reconhecer que a MAIOR DAS ORAÇÕES é estar bem
com o cumprimento dos deveres, isto é, não ter noção exata dos
compromissos de CONSCIÊNCIA.
4 – Ter medo dos justiçamentos humanos e não se compenetrar de que ninguém escapa da Justiça Divina, aquela que mede e
pesa segundo as OBRAS PRATICADAS, como a Lei de Deus ensina
e como o Cristo Modelo exemplifica, e não segundo hipocritismos
religiosistas.
5 – Não ser capaz de entender a profundidade dos Mandamentos 1 e 2, por onde Deus ensina que Ele é Espírito e Verdade e
assim quer que Seus filhos venham a ser.
6 – Usar a Graça dos Dons Mediúnicos fora da Lei de Deus e do
Cristo exemplar. Isto é, comercializar o Mediunismo ou fazer com
ele práticas feiticeiras.
7 – Fazer longos discursos sobre o AMOR, como é normal nos
hipocritismos religiosistas, esquecendo de reconhecer que a
singelíssima BONDADE é o mais sublime a EXEMPLIFICAR, sendo,
portanto, o fator máximo de desabrochamento do DEUS INTERNO.
7

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Como Esmigalhar a Sabedoria dos Ignorantes?

É bem de desconfiar da inteligência e da honestidade de muitíssimos encarnados, como também de grandíssimo número de
desencarnados. Basta lembrar o que fizeram com bom número de
Emissários, enviados por Deus, e que foram perseguidos e massacrados por escabrosos pseudo ministros de Deus!...
Mas, os inteligentes e honestos que existem, embora em menor
número, leram bem como Deus tudo fez e faz, para GENERALIZAR
O CULTIVO DOS DONS MEDIÚNICOS, a fim de haver contato entre
encarnados e desencarnados. As provas disso estão nos 77 textos
bíblicos que tratam de tais Dons.
Fato saliente, também, são as advertências bíblicas, sobre NÃO
CRER EM TODOS OS ESPÍRITOS COMUNICANTES. (E se tivessem
feito isso, a bibliografia espírita não seria um depósito de tremendas contradições, quando dos tratos para com textos bíblicos
dignos de todo respeito. E reparem as porcarias publicadas sobre
Jesus e as falsidades de certos líderes, ao esconderem das gentes
as verdades bíblicas que vão dos Patriarcas aos ensinos prometidos por Deus no Apocalipse).
Bom é, portanto, que entendam a importância da PRECE DE
ABERTURA, no início das sessões mediúnicas. Ensinando a VERDADEIRA DOUTRINA DE DEUS, estribada na Lei de Deus, no Verbo
Modelo, no nobre cultivo dos Dons Mediúnicos e nos ensinos do
EVANGELHO ETERNO, prometido no Apocalipse, cada leitor saberá
como estar em guarda contra os perigos do mediunismo mal
cuidado. A maior das Orações é a honestidade nos tratos entre
irmãos.
E a melhor colheita espiritual é o singelo cultivo da BONDADE,
do Amor, não discursado, como é comum nos hipocritismos religiosistas, mas sim feito BONDADE, como bem ensinou Aquele que,
por ser Cristo Exemplar, não aceitou o título de BOM!
PRECE DE ABERTURA

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.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

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.
www.uniaodivinista.org
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