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.”
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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.

Deve o leitor meditar, por estas alturas do século vinte da Era
Cristã, que encarnados e desencarnados, religiosos e não religiosos, sectários e não sectários, ou pensadores não ligados a tais
quadrantes da cultura e cogitações, vivem proclamando que a
Humanidade está vivendo os últimos dias de um ciclo ou era, e que
outro ciclo ou uma nova era deve atingir a Humanidade, obrigando
a mudar de conceitos e modos de conduta. Da parte dos desencarnados, as palavras são taxativas – UM NOVO DIA, OU UMA NOVA
MADRUGADA, DESPONTA NOS HORIZONTES DA HISTÓRIA.
PALAVRAS DO SERMÃO PROFÉTICO
Jesus mandou um anjo relatar o Apocalipse, ao Vidente de
Patmos, João Evangelista, com os avisos sobre os acontecimentos
futuros, até a consumação evolutiva do Planeta e da Humanidade; mas, antes disso, ainda encarnado, proferiu as sentenças do
Sermão Profético, anunciando os tremendos fatos abaladores, que
seriam os preparadores da Grande Renovação da Humanidade. De
cristãos que nada entendem de Cristianismo a Humanidade está
cheia, principalmente nas áreas de profissionais religiosos, sectários ou fanáticos por doutrinas quaisquer. Nada demais, portanto,
que tais infelizes vivam os momentos mais difíceis, da Humanidade, sem se aperceberem dos perigos que os rondam, sem terem
conhecimentos suficientes, para mudarem de rumo, deixarem para
trás ignorâncias, erros, corrupções, desvios ou PEDRADAS CONTRA
O VERDADEIRO CRISTIANISMO.
O NOVO CÉU E A NOVA TERRA
Quando, no Templo de Salomão, o profeta Simeão tomou o
menino Jesus no colo, proclamou: “EIS AQUI AQUELE, CONTRA
QUEM A CONTRADIÇÃO ATIRARÁ SUAS PEDRADAS”.
E por saber Jesus, que assim aconteceria, mandou um anjo
Relatar o Apocalipse, o Livro da Revelação, apontando através de
símbolos os acontecimentos futuros. Tudo foi registrado, sobre as
pedradas ou corrupções que viriam, as torções, o invento de religiões, seitas e doutrinas, e, mais tarde, A RESTAURAÇÃO DO VERDADEIRO CRISTIANISMO.
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Se o Apocalipse marca o fim do primeiro céu e da primeira terra,
e aponta para O NOVO CÉU E A NOVA TERRA, depois de tremendos
e profundos abalos, é obrigação dos mais inteligentes e honestos,
compreender o que seja O VERDADEIRO CRISTIANISMO, deixado
por Jesus, corrompido ou apedrejado pelos homens, e que teria
de ser REPOSTO NO LUGAR, OU RESTAURADO, EM TEMPO CERTO,
POR DETERMINAÇÃO DIVINA. Como não existe um só errado, que
se não julgue DONO DA VERDADE, JUIZ DE DEUS, FISCAL DE JESUS E
PROTETOR DE CONSCIÊNCIAS ALHEIAS, as advertências do Apocalipse ficam esquecidas por uns, escondidas por outros, desviadas
por outros, ironizadas por outros, etc.
AÇÃO DA JUSTIÇA DIVINA
O Princípio, Deus ou Pai Divino, o Infinito e a Eternidade, os
Mundos e as Humanidades, as Leis Regentes Fundamentais, ou
TUDO AQUILO QUE, POR DEUS, É ETERNO, PERFEITO E IMUTÁVEL,
encontra a JUSTIÇA DIVINA, como fiel zeladora, totalmente acima
de palpites humanos, errados ou não. Com os homens, apesar
dos homens ou contra os homens, a JUSTIÇA DIVINA fará com que
tudo seja pesado, medido e contado, em tempo certo, para que
o DESÍGNIO DIVINO, OU PROGRAMA DIVINO, tenha total cumprimento. O grande mal da Humanidade reside no fato de os donos de
religiões, seitas e doutrinas, julgarem-se donos da situação espiritual da mesma Humanidade, em função de seus mesmos dogmas,
estatutos, tabelas e tabelinhas, tudo isso feito EM NOME DE DEUS,
DA VERDADE, DO CRISTO E DO EVANGELHO.
Tanto basta para eles, que um RÓTULO BEM PINTADO, recomende o conteúdo duvidoso ou mesmo pestilento, para que a Humanidade seja obrigada a aceitá-lo como CERTO E BOM, OU VERDADEIRO. Entretanto, se isso convence a homens, não convence a
JUSTIÇA DIVINA, que, não desencarna e não muda...
CRISTIANISMO E PROGRAMA DIVINO
Antes que o mundo fosse eu já era, afirmou Jesus, quando
encarnou para deixar a DIVINA MODELAGEM DE COMPORTAMENTO, e, também, cumprindo a Promessa Divina, Derramar sobre a
carne os Dons do Espírito Santo, isto é, generalizar a Revelação, a
comunicabilidade dos espíritos ou anjos. Como todas as VERDADES
DIVINAS OU FUNDAMENTAIS são acima de relatividades, mundos,
formas e transições, os Cristos Planetários, ou Verbos Planetários,
representam essas VERDADES ESSENCIAIS, sendo portanto de
www.uniaodivinista.org
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antes dos Mundos, com os Mundos e depois dos Mundos. Eles são
os Diretores, Elos Divinos, Ungidos ou Delegados, podendo afirmar
que são IGUAIS AO PAI OU PRINCÍPIO, QUE VÊ-LOS É COMO VER O
PAI, etc.
DE ANTES DO MUNDO
O Verbo Terrestre devia ser Jesus, por Designação dos Escalões
Superiores, ou Diretores de Sistemas Planetários, Grupos de
Sistemas, Galáxias e Metagaláxias. Comandando Legiões Angélicas
ou Legiões de Espíritos, comandou a condensação da Luz Divina,
das Energias, dos Éteres e das Substâncias, para que mais um
Mundo ou Planeta existisse, como moradia de outros tantos filhos
de Deus. No Eterno Presente para Deus e Suas Leis Fundamentais, ou no plano das relatividades, onde prevalecem o ONTEM, o
HOJE e o AMANHÃ, tudo foi sendo feito ou dirigido, até o Mundo
ou Planeta poder ser habitado por primatas humanos... Importa
contar os milhões ou trilhões de anos, porém o certo é que, em
Deus, tudo se passa no Eterno Presente.
COM O MUNDO
Quando a Raça Mãe ou Eva pode receber um impulso maior,
vieram os Adamitas ou o Adão bíblico, os expulsos da Capela.
É normal o problema das migrações interplanetárias, ou
inter-humanidades, para vários fins. E com o passar dos ciclos ou
das eras, o Verbo Terrestre enviou os chamados Grandes Iniciados, Instrutores ou Mestres, Patriarcas e Profetas, que no seio
de Continentes, Países, Raças e Povos, deixaram ensinos iniciáticos ou doutrinários, as Bíblias da Humanidade, anteriores à Bíblia
judeu-cristã, a única que tem sentido profético, ou que contém a
SÍNTESE IMORTAL, ISTO É, TEM FUNDAMENTO NA MORAL DIVINA,
NO AMOR DIVINO E NA REVELAÇÃO DIVINA.
COM O MUNDO, em tempo certo, de ORDEM SUPREMA, o Verbo
Terrestre enviou Moisés, para entre outras realidades, ou marcas a
serem deixadas, devia transmitir a Lei de Deus, o Código de Moral
Divina, a Primeira Testemunha, Fiel e Verdadeira, por cima da qual
ninguém jamais passará. Afirma o Princípio ou Deus, e o dever de
RESPEITO E AMOR A ELE E AO PRÓXIMO, para que cada um viva,
trabalhe e cresça, ou DESABROCHE O DEUS INTERNO, sofrendo
o mínimo possível. Não existe sabedoria, no Mundo, no homem
ou na ciência dos homens, que dê para discernir ou definir o que
contém o Primeiro Mandamento.
3
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COM O MUNDO, o Verbo se fez carne, ou encarnou, para deixar
a MODELAGEM DE COMPORTAMENTO, e, também, generalizar a
Graça da Revelação ou do Consolador, como estava profetizado no
Velho Testamento. Ter o Espírito de dons e sinais SEM MEDIDA,
não nascer de homem, deixar o Túmulo Vazio, voltar como espírito
para cumprir a Promessa do Derrame de Dons sobre a carne,
tudo isso Ele fez. Querer entender o Cristo Modelo, fora do Velho
Testamento, dos Evangelhos, do Livro dos Atos dos Apóstolos, das
Epístolas e do Apocalipse, é obra de muita ignorância, ou de muita
hipocrisia, ou de tudo isso fartamente somado.
Dessas pedradas o Verbo Terrestre e a Sua Obra Imortal não
escapariam... Mas isso não quer dizer que a mentira reinaria
eternamente no seio da Humanidade... A ignorância e a mentira
comandam o espetáculo religioso ou sectário, enquanto não chega
a hora certa de a JUSTIÇA DIVINA agir, para impor o triunfo da
VERDADE.
DEPOIS DO MUNDO
Como estava profetizado, o Túmulo Vazio seria uma das marcas
a serem deixadas no Mundo pelo Verbo Encarnado, quando
deixaria a Modelagem de Comportamento e o Derrame de Dons
sobre a carne. Depois de estar no Mundo a LEI MORAL FUNDAMENTAL, certamente viria o MODELO DE CONDUTA, ou Segunda
Testemunha, Fiel e Verdadeira. Foi para isso tudo e muito mais,
que o Verbo Terrestre encarnou, e embora tenha tido contato
com os Apóstolos e outros seguidores, por mais de onze anos, até
ficarem prontos os escritos constituintes do Novo Testamento, e
principalmente do Livro da Revelação, o Apocalipse, certo é que o
VERDADEIRO CRISTIANISMO, QUE É O PROGRAMA DIVINO, paira
muito acima daquilo que o homem pode entender. A História de
Um Verbo Planetário, de um Planeta, de uma Humanidade, está
ligada normalmente à HISTÓRIA DO PRINCÍPIO OU DEUS E DE
TUDO QUANTO A DEUS PERTENÇA, O INFINITO E A ETERNIDADE,
OS MUNDOS E AS HUMANIDADES, AS LEIS REGENTES FUNDAMENTAIS e tudo quanto de tudo isso dependa.
www.uniaodivinista.org
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ACIMA DE OPINIÕES DESCABIDAS
Fabricantes de religiões, sectarismos e doutrinas de homens,
em nome de Deus e da Verdade, do Cristo Modelar e Modelador,
do Evangelho e do Derrame de dons do Espírito Santo, podem
inventar o que quiserem, podem dogmatizar convencionalismos,
principalmente para defenderem seus mundanismos, de pança,
bolso, posições sociais indevidas, orgulhos e vaidades, mas o FATO
INDERROGÁVEL é que, para haver VERDADEIRO CRISTIANISMO,
necessário é que haja a VIVÊNCIA SIMPLES DA LEI DE DEUS, DO
AMOR-RENÚNCIA EXEMPLIFICADO PELO CRISTO MODELO E O
CULTIVO SADIO DA REVELAÇÃO, DOS DONS DO ESPÍRITO SANTO.
E se bem quiserem entender, na hora apocalíptica em que UM
NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA tudo abalarão, tudo modificarão,
a Doutrina do Caminho virá a pairar altaneira, singela, impoluta
e sublime, porque MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO
DIVINA, jamais findarão. A Tempestade Apocalíptica virá, e quem
não quiser ser molestado ou mesmo varrido, procure se amparar
no VERDADEIRO CRISTIANISMO, que é o DIVINO EXPOSITOR DA
VERDADE.
Aquilo que o leitor vai ler, da Bíblia, é o ESPÍRITO DA BÍBLIA, O
QUE ELA CONTÉM DE MENSAGEM DIVINA. O Supremo Documento é a Lei Moral, fora da qual ninguém é bom, ninguém é instrutor,
Grande Iniciado ou Mestre, Profeta ou Cristo. O Cristo Exemplar
dizia, a quem pedia conselho: VAI E VIVE A LEI. Isto é, dizia e diz,
porque VERDADES DIVINAS não desencarnam, não morrem, não
findam.
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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Nos lugares de pranto e ranger dos dentes, e nas encarnações
expiatórias, os filhos de Deus encontrarão a Lei Moral, provando
sua função, fora e acima de teologias e de quaisquer opiniões
humanas. Sobre o Cristo Modelar e Modelador, que era de antes
do Mundo, com o Mundo, e é depois do Mundo, que os palpiteiros deixem as pedradas de lado, até o dia em que possam com Ele
mesmo discutir, frente a frente... Quanto ao Derrame de Dons do
Espírito Santo, que Ele devia deixar no Mundo, estudem os textos
bíblicos.
PRIMEIRO TEMPO – Moisés, o grande médium e cultor do
revelacionismo, deseja que a Revelação tenha caráter generalizado:
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda
a Carne profetizasse” – Números, 11, 29.
SEGUNDO TEMPO – Deus promete e generalização da Revelação para dias futuros:
“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.
“Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasador” – Salmos, 104, 4. (Cuidado com certas Bíblias adulteradas).
TERCEIRO TEMPO – João Batista e Jesus, durante a encarnação
preparam o ambiente humano, para que possa haver o CUMPRIMENTO DA PROMESSA DO PAI. Observem bem, que promessas
fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme
as promessas do Velho Testamento:
“Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é que em
Espírito Santo batizará” – João, 1, 33.
“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em
Meu nome, Ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito” – João,
14, 26.
“Porém, quando vier aquele Espírito da Verdade, Ele vos guiará
em toda a Verdade” – João, 16, 13.
“Daqui em diante vereis o céu aberto, e os Anjos de Deus subindo
e descendo sobre o Filho do homem” – João, 1, 51.
www.uniaodivinista.org
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“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.
“Eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés
e Elias” – Lucas, cap. 9.
QUARTO TEMPO – Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido,
esbofeteado, surrado com azorrague de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os Grandes Mestres e Iniciadores, que
voltou como espírito, para epilogar a tarefa messiânica. Observem
o que aconteceu, para a Generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da Doutrina
do Caminho, ficar no mundo:
“Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo que virá sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os
confins da Terra” – Atos, cap. 1.
“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem” –
Atos, cap. 2.
“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.
“Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas”
– Apocalipse, cap. 2.
“Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia” – Apocalipse, cap. 19.
“Duros de cerviz, e vazios de coração, vós sempre resistis ao
Espírito Santo, sois como vossos pais” – Atos, cap. 7.
“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo”
– Atos, cap. 13.
“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10.
“E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo,
esteve comigo” – Atos, cap. 27.
“E disse o Senhor em visão a Paulo” – Atos, cap. 18.
7
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“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e
prodígios pelo nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.
“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.
“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.
“Vós que recebestes a Lei por meio dos anjos, e entretanto não
a guardais” – Atos, cap. 7.
“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres,
várias maravilhas, e Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua
Vontade” – Hebreus, 2, 4.
“Acerca dos Dons Espirituais, irmãos, não quero que sejais
ignorantes” – I Coríntios, 12, 1.
“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 com a Tempestade Apocalíptica, que varrerá o Mundo e a
Humanidade, todos terão de lembrar, sob o peso de tremendos
sofrimentos, lágrimas e desesperos, que estas são as VERDADES
DIVINAS A SEREM PRATICADAS:
1 – Viver a Lei de Deus, entre irmãos, em sinal de respeito a
Deus, o Princípio ou Pai Divino, fugindo de religiões, clerezias,
sectarismos ou fanatismos por doutrinas fabricadas por homens;
2 – Entender a significação do Cristo Modelar e Modelador, que
era de antes do Mundo, que veio ao Mundo, deixou a Modelagem
de Comportamento, Derramou o Espírito de dons e sinais sobre
a carne, isto é, inaugurou a era da Revelação ou do Consolador
generalizado;
3 – Fora e acima de religiões, clerezias, fanatismos sectários
e fanatismos por homens, livros, médiuns, etc., cultivar os Dons
do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, porque o desprezo
ao Ministério do Espírito Consolador é blasfêmia que muito caro
custará;
www.uniaodivinista.org
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4 – Com a vivência da Lei Moral, do Cristo Exemplar e do Ministério da Revelação, todos os fingimentos, todas as simulações,
todos os rituais, todas as idolatrias, ou todos os engodos desaparecerão, ficando no mundo o CONCEITO ÚNICO, DE UM DEUS, UMA
VERDADE E UMA DOUTRINA;
5 – E com essa vivência, cada filho de Deus se tornará bom irmão
de seus irmãos, merecendo uns dos outros RESPEITO E AMOR;
6 – Porque todo aquele que vive em função da JUSTIÇA DIVINA,
no Mundo cooperará para a divinização dos seus irmãos, o
desabrochamento do DEUS INTERNO, e, no plano dos desencarnados, jamais experimentarão pranto e ranger dos dentes;
7 – MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA, certamente não entram no engodo que é o FALSO ECUMENISMO, o das
clerezias profissionais, o movimento que visa a defesa de todos os
divisionismos simuladores, de todos os comercialismos praticados
em nome da VERDADE, Ela que, como é fácil entender, tem por
TESTEMUNHAS a Lei Moral, o Cristo Exemplar e o Ministério do
Consolador generalizado, a partir do Glorioso Pentecostes, que,
se ninguém tivesse CORROMPIDO, também ninguém precisaria
RESTAURAR.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
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