
PRECE AO ANJO GUARDIÃO
Pai Divino, Sagrado Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, Cau-

sa 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 difi-
culdades, 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 co-
meter 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 inspi-
rações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que 
venha a poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é DAR DIG-
NOS FRUTOS PELO EXEMPLO, trilha única que remete à Sagrada Finalida-
de, 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 cru-
cificação 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.

http://www.uniaodivinista.org
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CONHECE-TE E REALIZA O DEUS INTERNO

Até a passagem de Jesus na carne, vivendo a Função Messiânica 
de Verbo Exemplar, ou Alfa e Ômega, ou representando tudo o que 
deriva do Princípio ou Deus, devendo a Deus ou Princípio retornar, 
como Deus em Deus, ou Espírito e Verdade, tudo ficou dito até 
certo ponto; porque o Verbo Modelo avisou - “Muito vos tenho 
para dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora”.

Como todas as Verdades Divinas, em termos INICIÁTICOS, 
foram sempre material de exploração comercialista, politiqueira, 
ou despótica (afora outras muitas sujidades), cumpre saber que, 
antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos ou cataclismos 
iriam cair sobre a Humanidade, obrigando a reconhecer que há 
um PROGRAMA DIVINO a ter cumprimento, e uma DOUTRINA DA 
VERDADE a ser aplicada. Como está findando o segundo milênio, 
ou tempo chegado, importa que cada filho de Deus fique sabendo 
o que anunciam o Sermão Profético e o Apocalipse, sobre o que 
terá de acontecer, e que Doutrina da Verdade deve ser reconheci-
da e vivida:

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 Princí-
pio 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 desabro-
chá-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 Pitágo-
ras. 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).

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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CARRO DA ALMA OU PERISPÍRITO – Ele se forma para o espírito 
filho ter meios de agir no Cosmos, ou Matéria. Com a autodivini-
zação 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 aumen-
tando 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).

*            *            *
Fora daquilo que a Lei de Deus Ordena, o Verbo Exemplar 

Exemplifica, e os Dons do Espírito Santo, ou Mediunidades, 
fornecem para haver a comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensa-
geiros, ninguém se autodivinizará. Que ninguém se faça juiz de 
Deus, dono da Verdade e fiscal do Verbo Modelo, pelo fato de ser 
escravo de um sectarismo qualquer.

É facílimo ser lacaio de clericalismos, religiosismos, sectarismos, 
catecismos, compilações, codificações, médiuns, livros, bandei-
rolas, máfias em geral, etc.; mas para ser Apóstolo da Verdade, 
do Amor e da Virtude, tal como a Lei manda ser, tal e qual o 
Verbo Modelo convida a ser, isso é muito difícil, porque demanda 
renunciar aos três maiores defeitos humanos – egoísmo, orgulho, 
vaidade!

O Apocalipse tem os capítulos invertidos em 3 lugares, mas lendo 
na ordem que indicamos tudo fica de fácil entendimento. O Livro: 
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS – informa aquilo 
que está assinalado no Apocalipse, contendo as mais Sublimes 
Orações, que muitos préstimos irão ter.

(Escabroso viria a ser, se Deus, para executar Seus Desígnios, 
tivesse de perguntar aos ignorantões, ou hipócritas, quando e 
onde fazê-lo).

Estudem bem os textos sobre os Dons Mediúnicos; leiam a 
Prece de Abertura no início da sessão mediúnica; lembre-se, cada 
um, que os Dons e os espíritos, assim como a Lei de Deus e o Verbo 

Modelo, nada devem a religião, a sectarismo, ou a parapsicologias, 
ou quaisquer nebulosas maquinações, feitas por homens que tem 
vergonha de respeitar as verdades bíblicas, ou que, com infernal, 
com purulento cinismo, desviam os filhos de Deus das Verdades 
Divinas. Reparem o quanto a Bíblia é divinamente simples, direta, 
frontal acima de farisaicas podridões humanas.

A Lei é de Deus, não de Profetas, Mestres ou Cristos, e fora dela 
ninguém dá testemunho fiel e verdadeiro. Vide Apocalipse, capítu-
los 12 e 19, sobre os tempos de RESTAURAÇÃO.

A LEI E O PRIMEIRO BATISMO DE DONS...
ENTENDA, CADA UM O LADO HISTÓRICO

1 – Moisés entregou a Lei de Deus e o Primeiro Pentecostes, ou 
Batismo de Dons da História, como devem ler no Livro de Números, 
capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela Lei Suprema 
e a Consoladora Revelação, para evitar desvios comprometedores, 
comércios de engodos ou simulações, ou fingimentos, etc.

2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconte-
ceu depois dos ENSINOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os 
rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, 
impondo aparências de culto verdadeiro, etc.

3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através 
de Profetas ou Médiuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros, 
prometeu a vinda do Verbo Exemplar ou Messias, e um novo Pente-
costes ou Derrame de Dons para TODA A CARNE, aquilo que o Livro 
dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os 
textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos 
farão lembrá-los e vivê-los:

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.
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A SUBLIME TAREFA DO VERBO EXEMPLAR
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 Apoca-
lipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo 
das pedradas contraditórias, como afirmou o Profeta Simeão.

O VERBO AFIRMA A SOBERANIA DA LEI
“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.”

COMO JESUS TRATOU OS RABINOS OU PADRES?
“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.”

ESPÍRITO SANTO É MEDIUNIDADE!
“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 discernimen-
to dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro as interpre-
tações” – I Ep. Coríntios, cap. 12.

“Caríssimos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíri-
tos 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.

*            *            *
 Espírito Santo nunca foi terça parte de Deus, nem espírito 

comunicante, nem símbolo dos bons espíritos. Mulheres e homens 
andaram, no século dezenove, fabricando catecismos, compilações 
e codificações, e, por falta de melhores conhecimentos, cometeram 
graves erros de interpretação, sobre muitos e muitos conceitos, e 
sobre as realidades do mundo dos espíritos. Como até a passagem 
do Verbo Modelo pela carne, muitas verdades ficaram por serem 
ditas, importa examinar as Escrituras, e saber o quanto importa 
examinar as Escrituras, face ao passado, ao presente momento 
apocalíptico, e ao que nele há de prometido, para acontecer. Como 
os capítulos do Apocalipse estão três vezes invertidos, ler nesta 
ordem – capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22. Aquele que procurar 
ser VERDADEIRO, acima de religiosismos e sectarismos e bandeiro-
las humanas, certamente encontrará a VERDADE.
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PARA EVITAR CRIMES - Basta a Lei de Deus, que é curtíssima e 
concisa, para evitar crimes contra o Princípio e contra os semelhan-
tes, ficando bem com a Justiça Divina, que é o certo e necessário, 
para mais depressa ir desabrochando as Latentes Virtudes Divinas, 
marchando célere para o estado de UNIÃO DIVINA, que é o Sagrado 
Objetivo da Existência. Entretanto, homens errados inventam 
mentirosos conceitos, lambetismos nauseabundos para com Deus 
e Seus Prepostos, etc. Está chegando uma fase diferente, em que 
as falsas ciências e as falsas humildades findarão, dando lugar para 
o comportamento decente.

PROGRAMA DIVINO - O Programa Divino é absoluto, para o 
Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, e só aos loucos 
ou hipócritas se pode admitir que questionem o fato. Nos abismos 
tenebrosos da subcrosta, nos umbrais e nas encarnações expia-
tórias, os transgressores da Lei curtem seus erros, até o último 
ceitil, porque na JUSTIÇA DIVINA não há lugar para os apologis-
tas da INIQUIDADE. A verdadeira sabedoria espiritual consiste em 
viver paralelo à JUSTIÇA DIVINA, jamais aos engodos ou concei-
tos mentirosos inventados por homens, encarnados ou desencar-
nados. Absoluta é a JUSTIÇA DIVINA, que jamais endossará falsas 
ciências e falsas humildades.

MIGRAÇÕES - É completamente falso o conceito de que os espíri-
tos migram para outros Planetas, quando vão crescendo espiritu-
almente. No Planeta existem céus gloriosos, onde podem e devem 
funcionar, a bem dos céus abaixo situados e do Planeta, onde estão 
os encarnados. De tempos a tempos encarnam, cumprindo tarefas 
ao nível de seus graus hierárquicos.

MUNDO ESPIRITUAL - Não há promiscuidade no mundo espiri-
tual. Os muito conhecidos Sete Céus se subdividem em mais de 
trinta mil subcéus ou faixas de habitação dos desencarnados. As 
faixas da subcrosta e os umbrais são de trevas, pranto e ranger 
de dentes, enquanto que as exteriores vão aumentando em Luz e 
Glória. E ninguém subirá para céus mais divinizados, sem ser pelo 
desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas. Em tudo prevale-
ce a Lei das Hierarquias, por imposição da Justiça Divina, e jamais 
a intervenção de falsas misericórdias. E com a divinização total do 
filho de Deus, findará a sujeição à jurisdição Planetária.

LEI DE DEUS - Toda Humanidade em processo evolutivo recebe, 
em tempo certo, um Código Básico de Moral, ou de COMPORTA-
MENTO, para não haver crimes entre irmãos ou companheiros de 
jornada desabrochadora das Latentes Virtudes Divinas. Discutir a 

Lei de Deus conduz aos tenebrosos planos de treva e às encar-
nações expiatórias. A lei das reencarnações entra como válvula 
redentora e evolutiva dos espíritos, e é sempre caso de JUSTIÇA 
DIVINA, que é plena em justos recursos, sem contradições ou 
falsas misericórdias.

QUEM É REALMENTE CRISTÃO? - Os tolos ou bobos pensam 
que ser Cristão é ter uma das ditas religiões que se dizem cristãs, 
ou fazer salamaleques, ou praticar simulações, ou comprar, ou 
vender idolatrias, fazer ou ouvir discursos histéricos. Ser cristão 
é VIVER A LEI DE DEUS, ENTENDER E IMITAR O VERBO MODELO E 
CULTIVAR NOBREMENTE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS 
OU MEDIUNIDADES.

CORRUPÇÕES QUE VIRIAM - Fartas pedradas contraditórias 
surgiriam, nos dois primeiros mil anos, após o estabelecimento da 
Doutrina do Caminho. De Roma surgiram as maiores pedradas ou 
blasfêmias. Vide Apocalipse, sobre a Besta 666.

TRABALHO APOSTOLAR E APOCALIPSE - Através do Povo 
Escolhido viriam a Lei Moral Básica, o Verbo Modelar e Modela-
dor e o Glorioso Pentecostes, ou Derrame de Dons sobre toda a 
carne ou generalização da Revelação Consoladora. Cada Apóstolo 
entendeu como pôde, escreveu como pôde e quis, porém em todos 
fulgura o testemunho da Doutrina do Caminho, transmitida pelo 
Verbo Modelo e fincada exuberante sobre a Graça da Revelação 
Generalizada. Nunca foi prometido Consolador algum para vinte 
séculos depois... Tudo ficou rigorosamente entregue à Humani-
dade, para que o trabalho apostolar entregasse a Doutrina até 
aos confins da Terra... E no Apocalipse foram previstas as pedras 
contraditórias que surgiriam, e também o trabalho RESTAURADOR, 
no seio das verdades Bíblico-Proféticas, jamais ensinando a fugir 
da Bíblia, ou colocando mandamentos de homens no lugar dos de 
Deus, ou escondendo os textos sobre os Dons do Espírito Santo, 
ou dando-lhes propositais falsas interpretações, para acobertar 
sórdidas politicalhas ou mafiosos intentos.
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