PRECE AO ANJO GUARDIÃO
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..
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.

D IV INIS M O
Recolhe-te filho Meu ao Templo Interior,
E em silêncio escuta-Me, entende o Meu falar;
Tanto Me tens procurado fora, no templo exterior,
Enquanto que Eu, o teu Pai, no íntimo desejo comungar.
A Verdade é Minha Lei, e detesto a idolatria,
Movimento a Lei dos Fatos, e aborreço a simulação;
E tu nisso é que teimas, espargindo a falsa teoria,
Pois cometendo semelhantes erros, perpetuas a corrupção.
Minha Inteligência é um Predicado Meu em ti,
O Meu Afeto é uma Virtude Minha que te entreguei;
O Meu poder de Ubiquidade te aguarda, mas com frenesi,
Tu de Mim desvias, filho Meu, que com tanto Amor criei.
Não confias na decência de conduta, na Bondade,
E tratas mal ao teu irmão, aquele outro filho Meu;
Dos corruptores compras simulacros, e bem que amiúde,
Te alegras com o mal, daquele infeliz irmão que te sofreu.
Retorna Meu filho, volta ao Meu Regaço,
Observa esta Lei, de Verdade, Amor e Justiça;
Vai, procura o teu irmão, e oferta-lhe pois o braço,
Para que assim te abrace Eu, e gozes da gloriosa liça.
Não aceito liturgias, que isso nunca foi Meu,
E repilo os simulacros, pois não Sou de fingir;
Quero tuas Obras Boas, como as daquele Ungido Meu,
Para assim seres Meu Verbo, e teres a Glória no porvir.
Transmito a Minha Ordem, pelo Anjo Mensageiro,
E no CÓDIGO IMORTAL, lembro-te a Verdade Redentora;
A Verdade acima de tudo, pois Eu Sou o Eterno Despenseiro,
Sou a Origem e a Vida, e te convido à Conduta Emancipadora.
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Depois da Tempestade Apocalíptica

DEPOIS DA TEMPESTADE APOCALÍPTICA
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.
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.
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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, se julgarem 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 É 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 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
www.uniaodivinista.org
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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 de 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.
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.
5

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Depois da Tempestade Apocalíptica

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.
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 do 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.
www.uniaodivinista.org
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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.
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 a 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. (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 ensinará todas as coisas, e 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.
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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.
“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 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.
“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 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.
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“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.
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;
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.
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PADRÕES ETERNOS
1 – Não é preciso repetir que não foi homem algum o Autor do Infinito e
da Eternidade, do Espaço e do Tempo, dos Mundos e das Humanidades, das
Leis Regentes Fundamentais, e, portanto, de todos os fatos do Universo.
2 – Basta um pouco de inteligência e honestidade, para o homem descobrir que ele é parte e relação de tudo, agente como outros agentes, que
se ocupa e que ocupa de tudo quanto pode, elementos e leis, para obter
fatos, não sendo o Autor de si nem de coisa alguma Fundamental.
3 – Para ensinar ao homem a sua responsabilidade, no trato e no uso
daquilo de que não é o Autor, mas simples participante e agente acionante,
isto é, de sua inderrogável responsabilidade Moral, Deus lhe enviou, através dos Escalões Direcionais, UM CÓDIGO DE MORAL DIVINA E UM CRISTO
DIVINO MODELO DE COMPORTAMENTO.
8 – A Lei Moral ordena, o Cristo Modelo Exemplifica a OBEDIÊNCIA A
DEUS E SUAS LEIS REGENTES FUNDAMENTAIS, e ambos valem como INSTITUIÇÕES DIVINAS, TESTEMUNHAS FIÉIS E VERDADEIRAS, contra as quais a
ignorância humana levantaria toda sorte e ordem de pedradas e contradições. Entretanto, no Espaço e no Tempo, a JUSTIÇA DIVINA esmigalhará
seus inimigos.
TUDO RETORNA AO CADINHO DIVINO
A MATÉRIA CÓSMICA começa assim: Espírito ou Essência Divina, Luz
Divina, Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido e Sólido. Depois do
Espírito ou Deus, tudo é gamático, profundamente diverso em manifestações, em escalões, para os fins determinados por Deus, para a serventia de
Seus filhos. Entretanto, tudo retornará ao CADINHO DIVINO. Tudo mais que
se diga é questão de pormenores, de matizes, e a própria ciência humana,
embora ainda embrionária, disso é obrigada a dar testemunho, em todos
os ramos da ciência, pois tudo prova se apresentar em escalões, e, acima
de tudo, TEM UMA ORIGEM, saiba ou não o homem, ignorante ou cientista.
O ESPÍRITO, os filhos de Deus, da ESSÊNCIA DIVINA, saem Dela com
todas as VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, para as desabrochar através
do processo evolutivo ou biológico. O problema do espírito nunca foi de
SALVAÇÃO, mas sim de DESABROCHAMENTO DAS VIRTUDES DIVINAS. O
resto é invencionismo de homens, encarnados ou desencarnados, fabricantes de engodos, explorações idólatras e outras quaisquer, e, isso tanto
pode ocorrer em função da ignorância simples, ou da ignorância proposital, a malícia clerical ou dos exploradores da ignorância humana.
ESCALÕES HIERÁRQUICOS, tantos são eles, contam-se aos milhões, pois
durante a escalada desabrochadora ou divinizadora, é normal o espírito ir
subindo pelos degraus ou níveis hierárquicos.
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JURISDIÇÕES PLANETÁRIAS, elas são por DETERMINAÇÃO DIVINA, pois
ninguém jamais escandalizará os fatores HIERARQUIA E DISCIPLINA. Há
sempre um Cristo Planetário ou Despenseiro Fiel e Prudente, à frente dos
Escalões Imediatos, para tratar de toda a Habitação Planetária, constituída
de encarnados e desencarnados, ou das ovelhas dos dois apriscos, como o
Cristo Modelo afirmou.
OS SETE CÉUS, ou sete faixas astrais, ou mundos dos espíritos, eles são
em vista das irradiações da Matéria Cósmica, do Planeta, e quanto mais
para fora do Planeta, tanto mais etéricos ou sublimes. As Sete Faixas Principais subdividem-se em mais de trinta mil faixas, ou zonas vibracionais,
ou céus relativos, para que cada filho de Deus tenha, ao desencarnar, o
seu habitat próprio, consoante o seu tônus vibracional. Leis Divinas tudo
regem, nada é por acaso, e, portanto, cuide bem cada um de sua responsabilidade, porque erradas opiniões humanas, de fanáticos religiosos ou
sectários, jamais alterarão coisa alguma na ORDEM DIVINA. O resto é questão de pormenores.
TREVAS EXTERIORES, das quais Jesus falou, é característica dos Mundos
Inferiores, de expiações e provas, e a Terra ainda tem os seus umbrais, para
onde vão os espíritos culpados ou devedores até certos níveis.
SUBCROSTA, o pior em trevas e dores, ou terríveis expiações. A Lei do
Peso Específico, ou das equidades vibracionais, é que tudo rege, TANGIDA PELA JUSTIÇA DIVINA. Já existem muitos livros mediúnicos, tratando do
assunto, mas, lembrem-se bem os filhos de Deus, que, por DETERMINAÇÃO DA DIREÇÃO PLANETÁRIA, entre 1910 e 1920, surgiram DUAS SÉRIES
DE LIVROS, a saber:
1 – A VIDA ALÉM DO VÉU, que trata também dos Altos Escalões Direcionais, dos Planetas, Sistemas Planetários, Grupos de Sistemas, Galáxias e
Metagaláxias, etc.
2 – A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS, contendo lições profundas, nas
linhas e nas entrelinhas, e, como A VIDA ALÉM DO VÉU, apresentando a
normal presença do Cristo Planetário, para os efeitos administrativos em
geral, porém responsabilizando a cada filho de Deus, pelas suas opções,
pelas suas obras.
ACIMA DOS CÉUS PLANETÁRIOS, ou das sujeições vibracionais a tais leis,
porque tudo se resume em CRESCER NA ESCALA VIBRACIONAL, paira o
chamado OITAVO CÉU, que é acima de relativismos, planetários ou humanos, o também chamado CÉU CRÍSTICO, OU DOS CONDUTORES DE MUNDOS
E HUMANIDADES. Através dos tempos, e das Revelações Consecutivas, tais
realidades foram abordadas, pelos Grandes Iniciados ou Mestres de Doutrina, e se falhas existiram, em alguns pontos, A VERDADE É ESSA MESMA.
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A VOLTA AO CADINHO DIVINO, é normal, para o que chamam Matéria
e para o que é realmente ESPÍRITO. Existe a EMANAÇÃO, não criação, e
existe a VOLTA AO CADINHO DIVINO. Podem falar em PANTEÍSMO, em
DIVINO MONISMO, ou como bem entenderem de falar, mas, certo é que,
tendo saído de Deus, a Deus retornará.
NOVO CÉU E NOVA TERRA, tal é a segunda metade evolutiva, do Planeta e da Humanidade, e obrigará, por fatos que se darão através do seu
transcurso, nos milhões de anos, AO RECONHECIMENTO E VIVÊNCIA DAS
VERDADES DIVINAS.
DILÚVIO DE FOGO. Leiam o Apocalipse, ou o livreto MENSAGEM DO
ANJO DO SARÇAL, e, também, MENSAGEM DO ANJO DO APOCALIPSE.
SEPARAÇÃO ENTRE CABRITOS E OVELHAS. Por injunção da JUSTIÇA
DIVINA, é fato que ocorre em todos os mundos, durante o seu processo
evolutivo. Evoluem os mundos e as Humanidades, e, portanto, tudo isso é
normal.
JUIZ EM CAUSA PRÓPRIA, todo filho de Deus é obrigado a ser. Veja cada
filho de Deus, de certo ponto em diante da escalada evolutiva, o que faz
com o seu direito de opção. A criança terá que se tornar adulta, e, portanto, assumir a responsabilidade de ser adulta. O resto é questão de pormenores, de matizes, DE UMA SÓ E ÚNICA VERDADE FUNDAMENTAL.
QUEM SERÁ ESMIGALHADO? Os inimigos da Lei de Deus, do Cristo Modelar e Modelador, e, também do Ministério dos Dons do Espírito Santo. Eles
se encontram, de preferência, entre os donos de religiões, sectarismos e
doutrinas, pois falando em Deus, na Verdade, no Cristo Modelo e no Evangelho, tudo fazem para desviar as gentes das leituras bíblicas, dos textos
que representam O ESPÍRITO DA BÍBLIA, A CHAVE DA VERDADE DOUTRINÁRIA. Foi dessa gente que o Cristo falou, e advertiu: “APARTAI-VOS DO
FERMENTO DOS FARISEUS, QUE É A HIPOCRISIA”.
O SENTIDO MORAL DA VIDA jamais se afasta da própria vida, pois desde
que o espírito atinja a espécie humana, ou transforme automatismos e
instintos em inteligência, tem por obrigação compreender o sentido das
palavras MORAL e AMOR. E se negligências ou hipocritismos forem encontrados, a JUSTIÇA DIVINA fará com que as contas sejam ajustadas, porque
paira acima de tais ignorâncias humanas. Nos lugares de pranto e ranger
dos dentes, penam religiosos, cientistas, filósofos, artistas, sectários e
fanáticos doutrinários, porque souberam ser maliciosos ou enganadores
de homens, porém não souberam compreender, que ninguém engana
a JUSTIÇA DIVINA. Não existe função humana que não seja responsável
perante Deus.
LIVRE ARBÍTRIO OU DIREITO DE OPÇÃO. Tudo isso é relatividade, fica
abaixo da VERDADE ESSENCIAL, que tem por zeladora a JUSTIÇA DIVINA.
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Uma simples visita aos lugares de pranto e ranger dos dentes, basta para
fazer compreender o ridículo e os remorsos curtidos por aqueles que,
durante a encarnação, foram apologistas da ignorância, da negação e dos
desvios comprometedores, APESAR DE SE ACREDITAREM INTELIGENTES E
SÁBIOS, PERANTE OS HOMENS, AOS QUAIS OFERECEM MAUS EXEMPLOS.
O MECANISMO DO PERISPÍRITO. O chamado carro da alma reflete totalmente aquilo que o espírito vai realizando, em sua escalada evolutiva ou
biológica. É ele quem reflete, e, nas encarnações, favorece ao corpo físico
apresentar os fatores cármicos, os registros felizes ou infelizes. No mundo
dos espíritos, nos planos de trevas ou nos inferiores, ele se apresenta como
se fosse carne ou denso, porque os erros e os crimes do espírito o tornam
denso ou bruto, portador de todos os defeitos, doenças, chagas, deformações, etc. E havendo espíritos com tais perispíritos ou carros da alma,
fácil é conceber os céus ou faixas, ou zonas astrais equivalentes, onde o
meio-ambiente facilite a função da JUSTIÇA DIVINA, que reserva a cada
um, segundo o seu merecimento.
LUZ DIVINA. É comum dizerem, na carne e fora dela, que o perispírito dos
espíritos cristificados é LUZ DIVINA. Tem propriedade, porém é necessário
compreender que na FAIXA CRÍSTICA continuam a prevalecer as diferenças
hierárquicas ou vibracionais, pois nisso tudo há que contar a imensidão
das gamas, até que a mesma LUZ DIVINA deixe de ser, transformando-se
em DEUS OU ESPÍRITO OU VERDADE. Entenda-se bem: QUEM AINDA TEM
PERISPÍRITO, AINDA NÃO É TOTALMENTE ESPÍRITO E VERDADE, OU DEUS
EM DEUS. Estas realidades são divinamente profundas, devendo ser encaradas com divinos cuidados. Que sabem os homens, de certos níveis para
cima?
O PROBLEMA DOS UNGIDOS. Ninguém é unigênito, isso não existe,
mas os UNGIDOS ou DELEGADOS funcionam, no Infinito e na Eternidade,
comandando Mundos e Humanidades, na carne e fora dela, assim como
os DESÍGNIOS DIVINOS determinem. Embora estas realidades sejam vastas
e profundas, o fato é que existe UMA LINHA MESTRA que serve de fundamento ou ponto de partida, para o raciocínio investigador. O espírito inteligente jamais se desliga DE UMA VERDADE CENTRAL, que facilita compreender as verdades periféricas, os pormenores, etc. Mas é necessário que
meditem sobre isso tudo, porque todos marcham para lá, para os Supremos Escalões, e, a seguir, para a INTEGRAÇÃO NO PRINCÍPIO OU DEUS, isto
é, até vir a ser ESPÍRITO E VERDADE, COMO DEUS O É.
TOTALMENTE NECESSÁRIO. Lembrem-se todos os filhos de Deus, lotados na Terra, que vai entrar na fase chamada NOVO CÉU E NOVA TERRA,
que é necessário viver em função das VERDADES FUNDAMENTAIS, DAS
CHAVES DOUTRINÁRIAS, porque as verdadezinhas periféricas, ou infantis,
13
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que muito engordam os donos de religiões, seitas e doutrinas, com seus
interesses de pança, bolso, orgulhos, egoísmos e vaidades, prepotências
mandonistas, manobrismos politiqueiros e outras muitas falhas humanas,
RETARDAM TREMENDAMENTE O PROGRESSO DOS ESPÍRITOS. Quem cultiva ignorâncias e mediocrismos, durante a encarnação, que vai colher na
desencarnação?!...
RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL. A Lei Moral, o Cristo Modelar e Modelador, e o Espírito de Dons e Sinais, ou Espírito Santo, pertencem a TODA A
CARNE, e jamais a uns e não a outros dos filhos de Deus. Se erram profundamente os donos de religiões, seitas e doutrinas, sob os mais variados e
pestilentes pretextos, também erram profundamente, e, por isso responderão também duramente, AQUELES QUE ACEITAM TAIS FALHAS, POR
COMODISMOS OU QUAISQUER OUTROS ERRÔNEOS PRETEXTOS. Uma é
a JUSTIÇA DIVINA, contra a qual jamais poderão as ignorâncias humanas,
ainda que tais ignorâncias se enfeitem com as aparências de respeito à
VERDADE. Só Deus sabe, o quanto esses erros, perpetrados pelos donos
de religiões, seitas e doutrinas, têm prejudicado e estão prejudicando o
progresso da Humanidade.
BÍBLIA JUDEU-CRISTÃ. Dentre as onze Grandes Bíblias, somente ela
contém ESPÍRITO PROFÉTICO, fala de antes do Mundo, com o Mundo e
depois do Mundo, anunciando acontecimentos que se cumpriram e se
cumprirão, e, por sobre tudo isso é também a única que apresenta a Lei de
Deus, o Cristo Modelar e Modelador e, também trata com total grandeza
profética, dos Dons do Espírito Santo, isto é, do Pentecostes Imortal. Sairão
muito mal, perante a JUSTIÇA DIVINA, os detratores, os que a escondem,
os que a adulteram, os que desviam as gentes dos seus ensinos e advertências, os que mentem de qualquer maneira, sobre aquilo que ela chama a
atenção, em benefício de suas ignorâncias, interesses mundanos, fanatismos sectários, doutrinários, etc.
PROFUNDAMENTE LASTIMÁVEL. Mais do que lastimável, porque criminoso, é o fato de a Humanidade estar às portas de tremendos acontecimentos apocalípticos, e os donos de clerezias, religiões, sectarismos e
fanatismos doutrinários, cuidando apenas de seus interesses subalternos,
de seus vícios sectários ou manias doutrinárias, nada dizerem a respeito,
esconderem a realidade, desviarem as gentes das leituras bíblico-proféticas. Fazem de conta que nada sabem, mandam não ler. Em lugar dos avisos
necessários na hora mais premente, continuam com simulações e palavrórios vazios, discursozinhos histéricos em torno de assuntos superficiais ou
xaroposos mediocrismos, etc. Na hora do Mundo e da Humanidade, em
que as verdades bíblico-proféticas mais deveriam ser anunciadas, tais infelizes, e tal como as palavras do Cristo Modelar e Modelador advertiu, fazem
questão de: SEREM CEGOS CONDUTORES DE CEGOS.
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QUEM SÃO OS RIDÍCULOS? São os que vivem saltando de religião em
religião, de sectarismo em sectarismo, de doutrinas em doutrinas de fabricação humana. Sendo UM O PRINCÍPIO OU DEUS, SENDO UMA A VERDADE
ESSENCIAL E, SENDO UMA A DOUTRINA, que é Moral Divina, Amor Divino e
Revelação Divina, como se justifica que existam tantas bandeirolas e tantos
saltadores de bandeirolas?!...
FANATISMOS POR MÉDIUNS, CARISMÁTICOS OU PORTADORES DE DONS
DO ESPÍRITO SANTO, tal é a grande falha que precisaria nunca existir, pois
daí surgem gravíssimos erros, manias errôneas, mórbidos descambos
e falsas interpretações das verdades bíblico-proféticas. A Lei de Deus, o
Cristo Modelar e Modelador, e o Ministério da Revelação, CERTAMENTE
NÃO MORREM, NÃO DESENCARNAM, mas os homens morrem, desencarnam ou passam... Com a desencarnação, cada um terá que prestar contas à
JUSTIÇA DIVINA, não a encarnados ou desencarnados quaisquer...
MEDITEM BEM, porque nenhum encarnado ou desencarnado é maior
do que a Lei de Deus e o Cristo Modelar e Modelador. As humanas pedras
contraditórias, jamais poderão abalar as DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E
VERDADEIRAS. Os mundos e seus relativismos passarão, porém a MORAL
DIVINA e o AMOR DIVINO são eternos, e fora deles ninguém chegará a ser
ESPÍRITO E VERDADE OU DEUS EM DEUS.
A VERDADE NÃO TEM RELIGIÃO. Faça Dela a tua religião, praticando a Lei
Moral, os Exemplos do Cristo Modelar e Modelador e cultivando os Dons
do Espírito Santo.
LEGIÕES DE DESCONHECEDORES vivem procurando a VERDADE fora de
si próprios. Embora ELA, QUE É DEUS, QUE É O PRINCÍPIO, esteja em todas
as partes, em tudo o que é e existe, nos SEUS FILHOS, para glória deles
mesmos, deve ser procurada, conhecida e cultivada no TEMPLO INTERIOR. Como irá desabrochar o DEUS INTERNO, AS VIRTUDES DIVINAS QUE
CONTÉM EM POTENCIAL, quem vive procurando DEUS FORA, LONGE, DE
VEZ EM QUANDO, ATRAVÉS DE SIMULAÇÕES, RITUAIS IDÓLATRAS E ENGODOS RELIGIOSISTAS?
FALAR COM OS DESENCARNADOS é fato que os encarnados têm feito,
desde que a Humanidade habita sobre a Terra. Isso não desabrocha o DEUS
INTERNO de ninguém. No plano dos desencarnados, legiões existem, que
vivem procurando a VERDADE fora, através de vícios levados da encarnação, mórbidos conceitos, manias errôneas, etc. Todo filho de Deus é obrigado a ter dois compromissos fundamentais, os quais são intransferíveis:
PARA COM A JUSTIÇA DIVINA E PARA COM O PROCESSO EVOLUTIVO. Os
demais compromissos são meros pormenores, quando forem compromissos e pormenores, pois a grande parte que os religiosismos e sectarismos
mandam fazer ou cultivar, como se fossem OBRIGAÇÕES ESPIRITUAIS, ou
coisas de Deus, não passam de erros inventados por homens, engodos que
prejudicam os espíritos, verdadeiras mistificações.
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INTERPRETAÇÕES BÍBLICO-PROFÉTICAS. Cada religião, sectarismo, ou
fanatismo doutrinário de fabricação humana pretende ser O DONO DA
VERDADE, para dar interpretação às verdades bíblicas e bíblico-proféticas.
Falho, cheio de lacunas é o homem e, quando se mete a DONO DA VERDADE E DA DOUTRINA, piora muito em todos os defeitos. Se for religioso
profissional, ou tiver interesse em livros, edições, movimentos onde intervenham egoísmos, orgulhos, vaidades e outras falhas humanas, então as
sujidades crescem bastante.
CORPO DA BÍBLIA. A parte humana, história do Povo Hebreu, com todas
as suas implicações, em todos os campos de atividade, como é normal em
cada Povo.
ESPÍRITO DA BÍBLIA. A parte em que entra a MENSAGEM DIVINA, apresentada através dos seus VULTOS MESSIÂNICOS, dos Patriarcas, de Moisés,
dos Profetas, do Cristo Inconfundível, dos Apóstolos e demais seguidores.
O ESPÍRITO DA BÍBLIA ASSENTA NA REVELAÇÃO, QUE ERA ESOTÉRICA OU
OCULTA ANTES DO BATISMO DE ESPÍRITO SANTO OU DERRAME DE DONS
SOBRE A CARNE, TRAZIDO PELO CRISTO MODELO.
A LEI DE DEUS VEIO PELA REVELAÇÃO OU MEDIUNISMO.
O CRISTO MODELO, PARA TODOS OS EFEITOS E EM TODOS OS SENTIDOS,
ESTEVE ENVOLVIDO, GLORIOSAMENTE BAFEJADO, DEIXANDO NO MUNDO
SUAS MARCAS IMORTAIS, EM FUNÇÃO DO MINISTÉRIO DA REVELAÇÃO,
DOS DONS DO ESPÍRITO SANTO OU CARISMAS.
A VERDADE ESSENCIAL, PARA CADA FILHO DE DEUS, É VOLTAR A SER DEUS
EM DEUS, ESPÍRITO E VERDADE.
A BÍBLIA JUDEU-CRISTÃ CONTÉM A CHAVE INICIÁTICA FUNDAMENTAL.
TENHA CADA UM A SUA BÍBLIA, PARA LER E ESTUDAR, SEM FANATISMO
RELIGIOSO, SECTÁRIO OU DOUTRINÁRIO, DANDO A INTERPRETAÇÃO QUE
MELHOR PUDER, ISTO É, SENDO O MAIS HONESTO E PRUDENTE POSSÍVEL,
QUANTO AO SEU ESPÍRITO, QUE É MORAL, AMOR E REVELAÇÃO.
MORAL É SINÔNIMO DE HARMONIA, DE EQUILÍBRIO.
PORQUE TUDO GIRARÁ, PARA TODOS OS FILHOS DE DEUS, EM TORNO
DO RESPEITO A DEUS E AO PRÓXIMO, QUE É O PROBLEMA DE VERDADE,
NÃO DE RELIGIÕES QUAISQUER.
AMOR É SINÔNIMO DE DOAÇÃO, DE TERNURA, DE PRODIGALIDADE, DE
RENÚNCIA.
A FUSÃO ENTRE MORAL E AMOR CONSTITUI O DIVINO FERMENTO DIVINIZADOR DO ESPÍRITO.
A REVELAÇÃO, O CONSOLADOR, QUE O CRISTO GENERALIZOU, É INSTRUMENTO CONSOLADOR.
www.uniaodivinista.org
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SEM MORAL, SEM AMOR E SEM A REVELAÇÃO, NÃO EXISTE CRISTIANISMO.
NINGUÉM INVENTE FALSIDADES, porque o Cristo Modelar e Modelador
salientou totalmente, não ter doutrina ou tabelinha Sua a apresentar à
Humanidade. Como disse, assim o é: “A DOUTRINA QUE VOS PREGO É DO
PAI, NÃO É MINHA”.
A DOUTRINA DO PAI, que é Moral Divina, Amor Divino e Revelação Divina,
jamais teve coisa alguma com Continentes, Países, Raças, Povos, Nações,
religiões, sectarismos, doutrinas de fabricação humana, etc. A MENSAGEM
BÍBLICO-PROFÉTICA foi, é, e continuará sendo endereçada a cada filho
de Deus. Estudem a Lei de Deus e tomem todo cuidado possível, porque
nenhum Cristo é AUTORIDADE CONTRA A LEI DE DEUS.
OS FATOS DARÃO TESTEMUNHO DESTA MENSAGEM FINAL, SOBRE O
EVANGELHO ETERNO.
APRENDA, CADA FILHO DE DEUS, A VIVER EM ESTADO DE DIVINA SIMPLICIDADE, porque fora disso tudo redundará em tremendas complicações. E
ninguém alegue ter esta ou aquela religião, porque a DOUTRINA DO PAI
NÃO ENDOSSA MALÍCIAS HUMANAS.
ESOTERISMO, TEOSOFISMO, ROSACRUCIANISMO, refletem as Antigas
Escolas Iniciáticas, a Sabedoria dos Oráculos, e poderiam prestar o mais
profundo e amplo serviço informativo à Humanidade, não fossem dois
grandes males que cultivam:
A – A mania dos ocultismos, enigmatismos, esoterismos, rotulismos e
aparências de mistérios, que a tudo procuram dar, e, com isso, se apresentarem como superiores, melhores, etc. Os tempos são outros, milagrismos
e misteriosidades são conceitos que entronizam ignorâncias, mediocrismos, rotulismos errados;
B – A pior coisa é o fato de andarem sempre contra os DONS DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS OU MEDIUNIDADES, afirmando ser isso COISA INFERIOR, ou de gente de menos importância social e cultural. O Cristo Modelar
e Modelador qualificou a BLASFÊMIA CONTRA O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO
SANTO, como a pior de todas. É lastimável ter que dizer, que nas Antigas Escolas Iniciáticas, o mais profundo respeito era tributado aos DONS
DO ESPÍRITO SANTO, por serem eles os ELOS DE UNIÃO entre Deus e Seus
filhos e entre encarnados e desencarnados. Quando esoteristas, rosacruzes
e teosofistas entenderem a importância do cultivo do BATISMO EM DONS
DO ESPÍRITO SANTO, que o Verbo Terrestre deixou no Mundo, como Graça
do Pai, a Humanidade muito ganhará.
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REMENDO NOVO EM PANO VELHO, tal como o Verbo Terrestre advertiu, causa rombo ainda maior... Pessoas ignorantes, ou espíritos inferiores,
ou grupos delas, ou viciadas em religiosismos, sectarismos ou fanatismos
por homens, livros, médiuns ou quaisquer outras sandices humanas, não
podem SUPORTAR O FOGO DA VERDADE.
VINHO NOVO EM ODRE VELHO, advertência do Verbo Terrestre, no mesmo
sentido da anterior, isto é, que vale mais dizer uma palavra ao bom entendedor, do que um milhão de palavras ao homem medíocre ou capcioso.
A GRANDE RENOVAÇÃO DO MUNDO, que o período chamado NOVO
CÉU E NOVA TERRA trará, terá esta marca inconfundível: SUJEITARÁ OS
ISMOS HUMANOS À VERDADE, AO CONTRÁRIO DO QUE TEM ACONTECIDO
ATÉ AQUI, QUE É SUJEITAR A VERDADE AOS ISMOS HUMANOS, EM FUNÇÃO
DOS MAIS CRIMINOSOS INTERESSES SUBALTERNOS OU MUNDANOS.
E TODOS TERÃO QUE ENTENDER, QUE A IGNORÂNCIA E A HIPOCRISIA,
NÃO PODERÃO JAMAIS PRODUZIR LUZ E GLÓRIA NOS FILHOS DE DEUS.
EM TERMOS DE CONSCIÊNCIA, PERANTE A MORAL DIVINA, O AMOR
DIVINO E A REVELAÇÃO DIVINA, TODO FILHO DE DEUS É LIVRE DE SUJEIÇÃO
PARA COM OUTROS FILHOS DO MESMO DEUS, É RESPONSÁVEL DIRETO,
PARA COM A JUSTIÇA DIVINA, NO SEU DEVER DE SER ÚTIL, NA SUA OBRIGAÇÃO DE SE APRIMORAR, PARA MELHOR SERVIR. PORQUE HOMEM ALGUM
OU INSTITUIÇÃO HUMANA ALGUMA PODERÁ JAMAIS FABRICAR DONS DO
ESPÍRITO SANTO, MEDIUNIDADES OU CARISMAS, E, MUITO MENOS AINDA,
ASSUMIR A RESPONSABILIDADE DE SEGUNDOS OU TERCEIROS, PERANTE A
JUSTIÇA DIVINA.
Dia virá, em que esta sentença pontificará em todas as consciências:
CONHEÇA A VERDADE E PRATIQUE O BEM.
Dia chegará, também, em que todas as consciências reconhecerão este
fato profundamente verdadeiro e prejudicial: ENQUANTO EXISTIREM RELIGIOSOS PROFISSIONAIS; FANÁTICOS SECTÁRIOS; MÓRBIDOS ADEPTOS DE
LIVROS, HOMENS E MÉDIUNS; POLITIQUEIROS PROCURANDO VOTOS EM
NOME DA VERDADE E DA DOUTRINA, certamente a mentira e a hipocrisia
comandarão o espetáculo dito iniciático.
QUAL A LINGUAGEM DE DEUS?
1 – Tudo quanto é e existe, Mundos e Humanidades, Infinito e Eternidade, Leis Regentes Fundamentais.
2 – Na hora de transmitir a Lei Moral a Seus filhos, o Supremo Documento, Deus usou a Sarça Ardente, deixando Moisés estarrecido. E a Lei Moral
ficou, marcada com o Sinal da Vontade de Deus, escrita na Consciência do
Mundo e da Humanidade, mais do que nas pedras.
www.uniaodivinista.org
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3 – Para ficar a Marca do Filho Exemplar, Cristo Modelar e Modelador,
marcou Deus Sua Presença no Mundo e na Humanidade, com isto: Não
nascer de homem e não deixar túmulo cheio.
4 – Para advertir contra a ignorância humana, fez Simeão advertir: “A contradição humana atirará suas pedradas”.
5 – Outro Sinal Divino, ou Linguagem Divina, foi o Glorioso Pentecostes, a maior eclosão de Dons do Espírito Santo, que a História registra, tal
como está contido no Livro dos Atos dos Apóstolos. Dos que vivem falando
no Cristo, e explorando a ignorância humana em nome do Cristo, poucos
sabem da importância do Livro dos Atos, porque dentre os Grandes Instrutores, foi o Cristo o único que retornou dos umbrais da morte, para cumprir
uma Promessa Divina.
6 – Tendo Deus falado de tal modo, sobre as TRÊS VERDADES FUNDAMENTAIS DA DOUTRINA DO CAMINHO, normalmente não mandou o Cristo
escrever. O modo que Deus usa, para falar, COM FATOS DIVINOS, dispensa
recursos mortais ou sujeito às corrupções humanas.
7 – Portanto, quando mais de duzentos e cinquenta homens foram escrever sobre TAIS FATOS DIVINOS, fizeram-no através de diferentes modos de
entender, de contradições.
8 – E Roma, depois de fundar sua igreja política, no quarto século, quando
mandou fazer a VULGATA, tirou o que não deveria ter tirado, e acrescentou
o que nunca deveria ter acrescentado.
9 – E tudo continua existindo, tanto a LINGUAGEM DIVINA, SOBRE A
MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA, e as falhas humanas,
corrompendo, truncando, desviando, escondendo verdades bíblico-proféticas.
10 – Receita inconfundível: TENHA CADA UM A SUA BÍBLIA E APRENDA A
LÊ-LA, PARA FUGIR DE FALHAS ALHEIAS... RECLAME, FILHO DE DEUS, PELO
MENOS O DIREITO DE ERRAR À SUA PRÓPRIA CUSTA...
Todas as Grandes Bíblias do mundo, somadas, não ensinam aquilo que
começaram a ensinar os livros A VIDA ALÉM DO VÉU e A VIDA NOS MUNDOS
INVISÍVEIS... Entretanto, eles confirmam as verdades de todas as Bíblias...
Depois de todas essas verdades ensinadas e testemunhadas, esta realidade ficará eternamente de pé: “O REINO DE DEUS, QUE ESTÁ DENTRO
DE CADA UM, JAMAIS VIRÁ DE FORA OU COM MOSTRAS EXTERIORES”.
O que Deus colocou dentro de cada um, a cada um cumpre desabrochar,
pelo mesmo esforço. O resto é resto, ou são interpretações inventadas por
homens, e, disto, lembre-se bem cada um, o Mundo está cheio e sob os mais
hipócritas pretextos. Quem quiser pensar com um pouco de bom-senso,
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logo reconhecerá, que em matéria de culto espiritual, a Humanidade foi
viciada em ADORAR PRETEXTOS, APARÊNCIAS, FAZ DE CONTA, IDOLATRIAS
E OUTRAS MALÍCIAS, e tudo isso em benefício de exploradores, ou profissionais religiosos, que colocando Deus longe e fora dos filhos Dele mesmo,
e colocando os filhos de Deus fora e longe do mesmo Deus, ficam no meio
praticando o mais criminoso dos crimes, que é a prática dos fingimentos,
das liturgias ou das simulações, etc. Alguém come, bebe, calça, veste ou
respira simulações ou engodos e capciosidades?
TERRÍVEIS CONTRADIÇÕES
Dentre os Grandes Iniciados, Instrutores, Profetas, Mestres ou Cristos, foi
o Verbo encarnado, o que mais passou a vida orando e pedindo ao Pai ou
Princípio. Pedia em público, rogava em altos brados, retirava-se e orava,
convidava à oração, agradecia ao Pai, isto é, PASSOU A VIDA MOSTRANDO QUE ERA UNGIDO OU DELEGADO, REPRESENTANTE DO PAI, PORÉM
DISTINTO. Como Ele não escreveu, foram outros que escreveram e, mais
tarde, outros que fizeram dos escritos o que bem entenderam, em benefício de religiões e de politicalhas.
Estas expressões do Cristo Exemplar devem ser estudadas, comparadas
com outras, e, o quanto possível, que cada um tire suas conclusões:
“Por toda palavra proferida o homem responderá.”
“Até os vossos cabelos estão contados.”
“O Pai vê em secreto e em secreto dará a paga.”
“Não sairás dali, até pagar o último ceitil.”
“Meu Deus e vosso Deus, Meu Pai e vosso Pai.”
“Isso não pertence a mim nem aos santos anjos, mas sim ao Pai.”
Não bastassem tais palavras ou expressões de DISTINÇÃO, cumpre ainda
aos verdadeiros estudiosos, ter o Apocalipse na conta certa, que É REVELAÇÃO ENVIADA POR ELE, O VERBO TERRESTRE, PARA COMPLETAR ENSINOS E ADVERTIR SOBRE FATOS DE TOTAL SIGNIFICAÇÃO. Cumpre ler com
honestidade o capítulo final do Apocalipse, e ficar sabendo, de uma vez
por todas, que o conceito de Cristo Redentor ou Salvador gratuito, é mera
fabricação de adulteradores de textos bíblicos.
Quem brada “APARTAI-VOS DE MIM, VÓS QUE OBRAIS A INIQUIDADE”,
é salvador ou redentor gratuito de criminosos? É capa de delinquentes?
Se é preciso evitar a iniquidade, quem é o responsável pelas próprias
obras, ou pelo COMPORTAMENTO DEVIDO?
De todas as artimanhas criminosas, de todos os engodos vergonhosos
têm se valido os religiosos profissionais, para contradizer os ensinos do
Cristo Exemplo de Conduta, que proclamou: “TOMAI EXEMPLO DE MIM”...
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Estas verdades não irão modificar os quitandeiros da iniquidade, os fabricantes de malícias, que são os religiosos profissionais; mas, com o tempo,
poderão esclarecer os consumidores de tais trapaças, e, então, eles tomarão o rumo da Lei Moral, do Cristo Exemplar e do cultivo sadio dos Dons do
Espírito Santo.
A JUSTIÇA DIVINA manda imitar os VULTOS REALMENTE EXEMPLARES,
não manda adular ou lambetear, com FALSAS HONRARIAS, aquilo que
parece culto espiritual, mas verdadeiramente É O SUSTENTÁCULO DE
FINGIMENTOS E DE HIPOCRITISMOS TERRÍVEIS, que desde os primórdios
da Humanidade, vêm apontando falsos caminhos...
Ninguém poderá praticar a Lei de Deus, para segundos ou terceiros.
Ninguém poderá imitar o Cristo Exemplar, para segundos ou terceiros.
Pelo COMPORTAMENTO responde cada um, ninguém mais.
Tremenda é a responsabilidade dos portadores de Dons do Espírito Santo,
carismas ou mediunidades, porque a eles cumpre não só DAR DE GRAÇA,
mas dar o melhor possível, longe de ignorâncias, desvios, sujidades, feitiçarias, etc.
A maior de todas as LIÇÕES DIVINAS, Deus a dá através dos lugares de
pranto e ranger dos dentes, onde gemem e urram os errados de todos os
gêneros, graus e números, principalmente aqueles que, julgando-se donos
DA VERDADE E DA DOUTRINA, praticaram e ensinaram a praticar desvios
tremendos. Fantasiados de ministros de Deus, rotulados caprichosamente,
tomando ares de falsa santidade, nada mais fizeram do que ser TÚMULOS CAIADOS POR FORA E PODRES POR DENTRO. Por causa desses tais, os
filhos de Deus DEIXARAM DE LADO A LEITURA INTELIGENTE E HONESTA DA
BÍBLIA, QUE ENVIA À MORAL DIVINA, AO AMOR DIVINO E À REVELAÇÃO
DIVINA, para andar comprando e usando mistificações.
Estude, cada um, a Lei de Deus. Estude o COMPORTAMENTO do Cristo
Exemplar. E estude, conheça e cultive a Graça dos Dons do Espírito Santo.
Porque fora disso não há Cristianismo, há hipocritismo.
O MAIS DIFÍCIL DE ENCONTRAR
O mais fácil de encontrar, pela Humanidade afora, é a vastidão dos interesses criados, das organizações religiosas e sectárias, dos agrupamentos
que aparentam apego à VERDADE QUE LIVRA OU DIVINIZA. Por trás de
tudo funcionam panças, bolsos e posições sociais, galardões do mundo,
orgulhos, egoísmos, vaidades, prepotências mandonistas e muitas outras
sandices. Tudo é mundo, matéria, forma, monopólio, truste, vestes fingidas, idolatrias, paus e pedras, rituais hipócritas que aparentam respeito,
liturgias e aranzéis, engodos com mais ou com menos coberturas capciosas, e, naturalmente, EM NOME DE DEUS, DA VERDADE, DOS GRANDES
VULTOS, DO CRISTO, DO EVANGELHO...
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O mais difícil é encontrar OS VERDADEIROS PORTADORES DE DONS DO
ESPÍRITO SANTO, CARISMAS OU MEDIUNIDADES, e colocados em um nível
elevado, em qualidades e em atividade sadia, pelo menos no plano dos
Altos Escalões Espirituais. Sobram politicalhas, despotismos, ignorantismos, mediocrismos, fanatismos por homens, livros, médiuns, instituições
humanas de gabarito temporal. Quando porém se trata de HERDEIROS DO
BATISMO DE ESPÍRITO SANTO, capazes de favorecer às LEGIÕES ANGÉLICAS
A PRODUÇÃO DE SINAIS E PRODÍGIOS, tudo quase que se derrete totalmente...
Uma das tarefas do Cristo Exemplar foi GENERALIZAR O CULTIVO DOS
DONS DO ESPÍRITO SANTO, aquilo que era cultivado com todo o rigor
possível, nas Escolas Iniciáticas, nos Oráculos, e, no entanto, que fizeram
os falsos cristãos, aqueles que, precisamente em nome Dele, meteram-se
a DONOS DA VERDADE E DA DOUTRINA DO CAMINHO? Nada mais do que
isto: chamaram aos Dons do Espírito Santo coisas do diabo, e, no seu lugar,
criaram clerezias, religiosismos, sectarismos e tantas blasfêmias mais, que
as gentes simples não sabem diferenciar entre O ERRADO E O CERTO, ENTRE
O DE DEUS E O DAS FALHAS HUMANAS. Dizer a alguém que procure um
lugar, um ambiente, onde exista o VERDADEIRO CRISTIANISMO, O CULTIVO
DA LEI MORAL, DO AMOR DIVINO E DA REVELAÇÃO DIVINA, é o mesmo
que temer a responsabilidade de terríveis desvios, onde as pessoas mais
tenham a perder do que a ganhar. Infelizmente, essa é a triste realidade,
a dolorosa realidade. Para dogmatizar erros, falhas, omissões, estúpidas
tabelinhas feitas por homens, ou para esconder verdades bíblico-proféticas, ou para impor sórdidas politicalhas de grupos farisaicos, disso o
Mundo e a Humanidade estão cheios, mas de verdadeiros CRISTÃOS estão
simplesmente vazios. A VERDADE, O AMOR E A VIRTUDE aguardam seus
verdadeiros trabalhadores.
UMA MEDIDA NECESSÁRIA E INADIÁVEL
Se o ESPÍRITO ESSENCIAL É O PRIMEIRO ESTADO, Deus ou Princípio, o
SEGUNDO ESTADO É LUZ DIVINA, e, a seguir, vem o TERCEIRO ESTADO, que
é ENERGIA. Vide o capítulo TUDO RETORNA AO CADINHO DIVINO, para
conhecer a escala toda.
Normalmente, tudo o que EMANA DE DEUS, O PRINCÍPIO, A DEUS RETORNARÁ. Tudo, na chamada NATUREZA, vive em movimento, integra e desintegra normalmente, e a sentença bíblica, que ensina DEUS TUDO RENOVADO, é simples e normal.
O homem vai, aos poucos, encontrando as LEIS REGENTES FUNDAMENTAIS, e, com isso, aplicando os ELEMENTOS com maior poder ou extensão.
Isto é, vai ampliando o seu campo de domínio, tirando vantagens e sofrendo,
www.uniaodivinista.org

22

também, consequências negativas. Tudo, no plano da chamada CRIAÇÃO,
ou da RELATIVIDADE, tem dois polos e um centro de equilíbrio, e, importa
conhecer do melhor modo, para colher os melhores resultados, sem sofrer
os efeitos negativos.
Com a aplicação da eletricidade em nível potencialmente elevado, em
função do rádio, da televisão, do radar, e, acima de tudo da desintegração
atômica, o homem está criando a POLUIÇÃO ENERGÉTICA, a mais influente,
feliz e infelizmente, se não aprender a combater o lado negativo.
Como não nos cabe entrar em pormenores, mas apenas apresentar A
SÍNTESE TOTAL, a respeito de todos os assuntos, para que o homem procure conhecer e resolver os seus problemas, aqui deixamos o aviso, nestes
termos:
A – As ciências e as experiências não irão findar, sendo certo que o
meio-ambiente energético irá para maior intensidade, podendo causar
males de variada ordem, e, realmente, já está causando. O ambiente eletromagnético terrestre está subindo em seu teor vibracional, pelos bombardeios já mencionados, etc.;
B – Doenças nervosas e outras, algumas mais simples, outras mais
complexas, rondam já as pessoas, algumas mais e outras menos, por causa
dos diferentes níveis vibracionais, em função das idades espirituais, dos
fatores cármicos e de outros, programas pré-encarnacionistas e maiores ou
menores apegos mentais para com a CAUSA DIVINA;
C – Como todo espírito, ou toda centelha derivada de Deus, é em primeiro lugar envolvida pela LUZ DIVINA, e em segundo lugar pela ENERGIA, e
tudo isso gamático, ou apresentando escalões vibracionais, aquele espírito
maior em SINTONIA PARA COM O PRINCÍPIO, DEUS OU PAI DIVINO, muito
menos sofrerá com o bombardeio das cargas energéticas elevadas, ou da
poluição energética;
D – Havendo o Dilúvio de Fogo, citado no Apocalipse, que atingirá dois
terços da Terra e da Humanidade, em escala maior, pergunte-se cada leitor,
qual o grau ou nível de carga energética que atingirá a Terra e a Humanidade, e até quando isso durará , etc.;
E – Para combater o terrível bombardeio, que já se manifesta, e o que
virá, havendo o Dilúvio de Fogo, O GRANDE REMÉDIO É A ELEVAÇÃO INTELECTO-MORAL, É O CRESCIMENTO INTERIOR, É A SUBIDA DO NÍVEL PSÍQUICO, É MARCHAR MAIS NO RUMO DA AUTODIVINIZAÇÃO;
F – Tudo quanto ajude a crescer interiormente, como sejam as leituras
divinizantes, as orações em conjunto, as orações inteligentes e altamente
sentidas, a água fluidificada ou energetizada;
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G – Qualquer leitor sabe do que tratou o Cristo Modelar e Modelador,
quando falou das LEGIÕES ANGÉLICAS, ou socorristas como dizem agora, e
que, para aqueles que merecerem, ou mais estiverem com a LEI MORAL E
O CRISTO MODELO, o quanto poderão fazer, para ajudá-los a vencer;
H – Como não temos compromissos para com ISMOS quaisquer, e sim
para com a JUSTIÇA DIVINA, que manda ficar com a LEI MORAL, COM O
CRISTO EXEMPLAR E COM OS DONS DO ESPÍRITO SANTO, qualquer filho de
Deus pode compreender, que SEM MORAL E SEM AMOR, nada de realmente BOM poderá o homem obter. Entretanto, para ovelhas e para cabritos, a
TEMPESTADE APOCALÍPTICA passará, e rumos diferentes a JUSTIÇA DIVINA
indicará, normalmente, porque em Deus nada se perde, tudo se renova,
tudo atinge a SAGRADA FINALIDADE. O que jamais poderia acontecer, é
tudo quanto foi previsto vir a acontecer, SEM QUE DEUS MANDASSE AVISO,
SEM QUE DEUS APONTASSE RECURSOS. Com a Lei de Deus e com o Cristo
Modelo, ninguém experimentará o pranto e ranger dos dentes, ainda que,
da parte dos homens, tenha de sofrer ignorâncias, mentiras, perseguições
e calúnias.
ESCÂNDALOS E IMORALIDADES
AS DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS, NÃO SERÃO ESCANDALIZADAS IMPUNEMENTE, POR QUEM QUER QUE SEJA, PERTENCENTE OU
NÃO A ISMOS QUAISQUER, SOB PRETEXTOS QUAISQUER. A ORDEM DIVINA
É REPOR NO LUGAR O VERDADEIRO CRISTIANISMO, SEM COGITAR DE
OUTRA OU QUAISQUER OUTRAS DENOMINAÇÕES, VINDAS DE ENCARNADOS OU DESENCARNADOS, TAMBÉM SOB ALEGAÇÕES QUAISQUER. Quem
ler o Apocalipse, do capítulo catorze em diante, encontrará as advertências
e as indicações, para os dias presentes e futuros, porque o Verbo Terrestre
mandou assim anunciar. O livreto MENSAGEM DO ANJO DO SARÇAL apresenta o espírito do Apocalipse. Entretanto, fora da Lei de Deus e do Cristo
Exemplar, nem o Apocalipse teria razão de ser.
No tempo em que o Verbo Terrestre esteve encarnado, não havia a palavra
MORALIDADE, para no inverso haver a IMORALIDADE. As palavras ÉTICA,
SANTIDADE, TEMÊNCIA e outras, valiam por MORAL e MORALIDADE, e o
inverso era IMORAL e IMORALIDADE. Foi usada, portanto, a palavra ESCÂNDALO, para significar IMORALIDADE.
E Jesus assim anunciou, o fim do primeiro céu e da primeira terra: “DIAS
VIRÃO, DE TANTOS ESCÂNDALOS, QUE ATÉ MUITOS CONHECEDORES A
ELES SE ENTREGARÃO, DE TANTO VEREM-NOS GRASSAR PELO MUNDO”.
Quem for prudente, que se acautele, porque antes do raiar do NOVO CÉU
E DA NOVA TERRA, novo dia ou nova madrugada, caudais de imundícias
atentarão contra as gentes. Quem perseverar no BEM colherá os frutos da
sua perseverança.
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Para estes tempos, convém ler e reler o que Paulo advertiu, em Romanos,
capítulo um, versículos de vinte e dois a trinta e dois. Principalmente aos
que se acreditam donos da VERDADE e da DOUTRINA, porque são aqueles que, lambeteando a Misericórdia Divina, praticam ignorâncias, erros,
inversões inconfessáveis e tantas falhas, pretendendo passar por cima da
JUSTIÇA DIVINA.
OS MAIORES INIMIGOS DA VERDADE E DO BEM
O problema de cada filho de Deus é cultivar a Moral Divina, o Amor Divino
Exemplificado pelo Cristo Modelo, e, dentro desse ALICERCE DIVINO, cultivar
os Dons do Espírito Santo. O resto é apenas resto, pormenores, e, portanto, cada um deverá entender isto: FUGIR DE RELIGIÕES, SECTARISMOS,
BANDEIROLAS INVENTADAS POR HOMENS QUE ESCONDEM VERDADES
BÍBLICO-PROFÉTICAS, DESVIAM DAS LEITURAS INICIÁTICAS E PROCURAM
COLOCAR CABRESTOS E TAPA-OLHOS NAS GENTES, PARA DOMINÁ-LAS E
EXPLORÁ-LAS, A BEM DE SEUS INTERESSES DE PANÇA, BOLSO, ORGULHOS,
EGOÍSMOS E DESPÓTICAS VAIDADES.
PARA INDIVÍDUOS E GRUPOS
Se conseguirem viver consoante a Lei Moral, os Exemplos do Verbo Encarnado e, no seio disso cultivar os Dons do Espírito Santo, tudo estará muito
bom e bem, porque o mais tudo será fácil e virá por ACRÉSCIMOS DE DEUS.
Fora disto será CONSTRUIR SOBRE AREIAS MOVEDIÇAS, QUE OS VENTOS
E AS CHUVAS MUNDANAS DERRUBARÃO COM TREMENDO FUROR. A Lei
Moral, o Verbo Encarnado e o Apocalipse não foram enviados por acaso, e,
dentro em breve, os fatos disso darão testemunhos. E cada filho de Deus
entenderá estas palavras: ADORAI A DEUS E FAZEI BEM AOS SEMELHANTES, PORQUE ISSO BASTA PERANTE A JUSTIÇA DIVINA. Em verdade, Ela
nunca pediu mais do que isso, e se ignorâncias e erros humanos inventaram fingimentos ou simulações, liturgias, malabarismos idólatras e arquitetadas construções politiqueiras, com os quais erros fabricaram o atraso da
Humanidade, chegou a hora apocalíptica em que a JUSTIÇA DIVINA, agindo
com rigor, ou com VARA DE FERRO, apontará o CAMINHO DA VERDADE, DO
AMOR E DA VIRTUDE.
ORAÇÕES PRODIGIOSAS?
Importa considerar estes fatores iniciáticos, para saber o que é a Oração,
como funciona e o que poderá produzir:
1 – Ninguém recomenda o emprego da força do pensamento, para quem
ainda não tenha atingido esse grau de possibilidade, através do desabrochamento relativo das VIRTUDES DIVINAS que contém em potencial. Vide
capítulo sobre o ESPÍRITO.
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2 – De certo ponto em diante, da escalada desabrochadora, ao penetrar na escala inteligente, vai o filho de Deus começando a compreender o
poder do pensamento, o mais veloz dos recursos.
3 – Com a evolução feita até esse ponto, que é entender o poder do
pensamento, comparece a noção da importância da IDEIA, da concepção
do que seja Verdadeiro, Bom e Belo, aquilo que o poder do pensamento
aciona, para poder haver realização.
4 – Tudo quanto o filho de Deus possa fazer, fatalmente desaparecerá,
se tirar dele a Inteligência, o Pensamento e a Ideia. Tudo quanto existe e
é, também da parte do Princípio ou Deus, é o resultado da Inteligência, do
Pensamento e da Ideia. Como filho de Deus, o homem deve honrar a Inteligência, o Pensamento e a Ideia, tudo movimentando com MORALIDADE e
com AMOR, com a LEI e com o CRISTO.
5 – Como nada é tão veloz como o pensamento, qualquer pessoa pode
conceber o seu poder, desde que enquadrado na MORAL e no AMOR. Isto
é, quando a MORAL e o AMOR endossam o IDEAL, o pensamento pode
produzir maravilhas.
6 – Não existem Orações que, por si só, produzam maravilhas ou prodígios. As Orações giram em torno de IDEIAS, de OPÇÕES, de ROGATIVAS,
pois as Orações giram em torno de PEDIR, LOUVAR, AGRADECER.
7 – As Orações encaminham os pensamentos, no sentido de alguma
ideia, seja para pedir, louvar ou agradecer. Entretanto, seja na direção do
Princípio ou Deus, dos Cristos Planetários ou dos Sistemas, Grupos deles ou
Galáxias, importa é saber se estão alicerçadas em MERECIMENTOS.
8 – Ninguém vai a Deus, o Princípio, diretamente.
9 – Cada Planeta tem o seu Cristo Planetário, o seu Despenseiro Fiel e
Prudente, e, abaixo Dele, os Escalões Imediatos, etc.
10 – As Orações que indicamos encaminham os pensamentos no rumo
devido, para Deus, o Cristo, os Escalões Socorristas, Espíritos e Guias, para
determinados fins ou pedidos. Entretanto, ninguém olvide, nenhuma
Oração pode coisa alguma contra a JUSTIÇA DIVINA. O merecimento é a
alavanca que movimenta o poder da Oração, assim como a Lei Moral e o
Cristo Exemplar indicam como agir, para atingir o poder do merecimento.
Falsas ciências e falsas bondades empanturram os meios ditos espiritualistas, ou ditos cristãos, e, por isso mesmo, muitos rogos ou pedidos ficam
sem resposta. Para merecer bem, o Cristo Exemplar ensinou a receita certa:
“DAI DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO”. E exemplo digno, fora da Lei e do
Cristo Exemplar, não existe.
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MÓRBIDOS PIEGUISMOS
Mórbidos pieguismos geram fanatismos doentios e prejudiciais?
Morbidez já é fanatismo doentio e prejudicial?
Ou será o fanatismo o criador de mórbidos e doentios conceitos?
A quem pode interessar o fanatismo e sua fabricação de mórbidas inclinações?
Por que, havendo um só Deus ou Princípio, uma só Verdade Essencial
e uma só Doutrina Fundamental, existem tantas religiões, sectarismos,
bandeirolas doutrinárias, tabelas e tabelinhas fabricadas por homens,
encarnados e desencarnados?
Quem consegue discernir certo, sobre os encarnados que se metem a
donos da Verdade, da Doutrina e das consciências alheias?
Quem consegue discernir certo, sobre os desencarnados que se comunicam, e, como é sabido, empanturram a literatura mediúnica de tremendas contradições, de pedradas contra o Cristo, sobre Seu nascimento, vida,
corpo, obras, tarefa messiânica, morte na cruz, ressurreição, o Derrame de
Dons do Espírito Santo?
Por que encarnados e desencarnados ignorantes do Verbo Terrestre,
que era de antes de haver Mundo, que comandou o trabalho dos Grandes
Iniciados, que esteve na promessa do Derrame de Dons do Espírito Santo,
que encarnou para deixar a Modelagem de Comportamento, que foi o
encarregado do Derrame de Dons do Espírito Santo, que voltou em espírito
para cumprir a promessa desse Derrame de Espírito Santo; e que cumpriu
a promessa no Pentecostes; POR QUE, TANTOS PORTADORES DE TANTAS
FALHAS OU IGNORÂNCIAS, ERROS E OMISSÕES, ESCONDENDO VERDADES
BÍBLICAS, SE METEM A DONOS DA VERDADE, DA DOUTRINA DO CAMINHO,
DAS CONSCIÊNCIAS ALHEIAS?
Por que, religiosos e sectários, de todos os matizes, que exploram da
Bíblia o que lhes convém, em benefício de seus interesses subalternos,
de tudo quanto sempre seus mórbidos conceitos para gáudio ou júbilo de
suas orgulhosas e vaidosas petulâncias mandonistas, não se compenetram
de que muito caro terão de pagar, porque triste é a recompensa de quem
serve de PEDRA DE TROPEÇO NO CAMINHO DA VERDADE?
Por que, o Cristo Exemplar mandou arrancar aquele braço que pode
comprometer perante a JUSTIÇA DIVINA?
Por que, mandou Ele arrancar aquele olho que pode comprometer,
lançando o espírito nos lugares de pranto e ranger dos dentes?
“Que adianta ao homem, se ganhando o Mundo, perder a alma?” –
advertiu Ele.
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Entretanto, os homens fazem tudo para sustentar os mórbidos fanatismos
inventados por homens, ou que giram em torno de conceitos humanos, e
fogem do dever de sustentar os MANDAMENTOS DIVINOS. Nem sequer
desejam permitir aos outros, o direito de livre-exame, o direito de respeitar
A VERDADE QUE LIVRA.
Como repor no lugar O VERDADEIRO CRISTIANISMO, sem apresentar toda
a documentação possível, tudo quanto a Bíblia ensina, sobre A MORAL
DIVINA, O AMOR DIVINO E A REVELAÇÃO DIVINA?
O Princípio ou Deus, os Mundos e as Humanidades, o Infinito e a Eternidade, as Leis Regentes Fundamentais e os Fatos do Universo, para serem
o que são e como são, DEPENDEM DOS MORBIDISMOS RELIGIOSISTAS E
SECTÁRIOS DOS HOMENS?
Medite bem, filho de Deus, porque as VERDADES FUNDAMENTAIS em nada
dependem do homem, de seus conceitos, mórbidos ou não. Entretanto, o
mundo religiosista, fingido de cristão, está completamente lotado de morbidismos e pieguismos, e de VERDADEZINHAS PERIFÉRICAS, QUE DESVIAM
AS MENTES E AS CONSCIÊNCIAS DO RETO CAMINHO, DA VERDADE MATRIZ,
DA VERDADEIRA SABEDORIA INICIÁTICA.
Responda, leitor: O QUE VOCÊ SABE, PENSA, SENTE E PRATICA, É O
VERDADEIRO CRISTIANISMO, OU É UM MÓRBIDO FANATISMO, EDIFICADO
POR HOMENS SOBRE CORRUPÇÕES, FINGIMENTOS, IDOLATRIAS MENTAIS
E FÍSICAS, ALÉM DE MUITOS OUTROS ERROS DERIVADOS DESSAS PEDRADAS ATIRADAS CONTRA O CRISTO EXEMPLAR E A DOUTRINA DO PAI, QUE
ELE DEIXOU NO MUNDO?
Tudo o que Deus mandou foi para toda a carne, para todos os filhos, e
não foi para ser transformado em comércios, engodos, podridões farisaicas e outros desvios, ou para ser escondido dos Seus filhos, sob pretextos
quaisquer.
Qualquer tentativa de suborno ou desvio, da Lei de Deus, do Cristo Exemplar e do cultivo sadio dos Dons do Espírito Santo, virá a custar muito caro
aos seus praticantes.
Acima do entendimento humano, fora do alcance dos olhos humanos,
a JUSTIÇA DIVINA obriga ao ajuste de contas. Até aqui, fim do primeiro
céu e da primeira terra, vigorou a INFÂNCIA DA HUMANIDADE, quando
muito a fase que a trouxe até a juventude... Com o NOVO CÉU E A NOVA
TERRA, a entrada na maturidade evolutiva, as coisas terão de ser diferentes, com muito mais respeito à JUSTIÇA DIVINA. Tome cada filho de Deus as
suas providências, pois caso contrário terá de tomar rumo nada agradável,
imposto pela JUSTIÇA DIVINA.
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Como medida de prudência, não procure o CONHECIMENTO DO CRISTIANISMO fora da Bíblia, porque as infelizes falsas interpretações já são fartas
e tremendamente comprometedoras. A Bíblia tem CORPO e tem ESPÍRITO,
isto é, apresenta a MENSAGEM, A MORAL DIVINA, O AMOR DIVINO E A
REVELAÇÃO DIVINA. Aprenda a ler a Bíblia, a Lei de Deus, o Cristo Exemplar e a Graça Consoladora da Revelação, te hão de NORTEAR A VIDA, NA
CARNE E FORA DELA, PORQUE UMA É A VERDADE QUE LIVRA.
Ninguém se iluda, com falácias de quem quer que seja, encarnados ou
desencarnados, porque ninguém e nada poderá trazer outra Lei de Deus
ou apresentar outro Cristo Exemplo, ou inventar um outro Ministério da
Revelação.
Confundir entre Moral, Amor, Filosofia, Ciência, Arte, etc., é próprio das
ignorâncias e dos farisaísmos humanos, e visam amparar interesses subalternos que beneficiam profissionais religiosos e outros infelizes departamentos da falsa ciência e da falsa bondade.
TUDO EM PRINCÍPIO É UM, DELE TUDO EMANA, NELE TUDO MOVIMENTA E ATINGE A SAGRADA FINALIDADE, porém fazer confusão entre SUAS
MESMAS MANIFESTAÇÕES é obra de parvos ou criminosos. Feliz é aquele
filho de Deus, do Princípio, que sabe que tudo deriva Dele, Nele movimenta e Nele atinge a Finalidade Sagrada, trilhando os CAMINHOS DA MORAL,
DO AMOR E DA VIRTUDE. Infeliz é aquele que, reconhecendo ser filho do
Princípio ou Deus, deixa de lado a Lei Moral, o Cristo Exemplar e o cultivo
sadio da Revelação, para andar atrás de palpites enganosos, de encarnados ou desencarnados, portadores de ignorâncias, vícios idólatras, manias
ou mórbidos pieguismos, com o que passa por funcionário da VERDADE,
perante os menos avisados.
Nos albores do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA, que ninguém deixe de ler
e estudar o último capítulo do Apocalipse, sobre a maior das responsabilidades, que é o COMPORTAMENTO FIEL.
Não esperes, filho de Deus, que os outros se modifiquem, para te modificares também... Legiões daqueles que assim agiram, penam nos lugares
de pranto e ranger dos dentes, em companhia dos ignorantes e malfeitores, que tomaram por modelos de conduta... Aquele que não nasceu de
homem e deixou o Túmulo Vazio, para Se constituir o Exemplo de Comportamento, disse tudo quanto tinha a dizer, e fez tudo quanto tinha a fazer,
sem pedir emprestado o EXEMPLO de quem quer que seja, encarnado ou
desencarnado. E deixou dito a quem tenha ouvidos de ouvir, que as Legiões
Angélicas de tudo dariam testemunhos, por serem a Lei de Deus e o Cristo
Exemplar as Duas Testemunhas, Fiéis e Verdadeiras, portanto INDERROGÁVEIS.
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Converse, filho de Deus ou do Princípio, com os semelhantes, encarnados ou desencarnados, porém não te esqueças de que, perante a JUSTIÇA
DIVINA, jamais alguém responderá por ti. Legiões de filhos de Deus, habitantes de lugares de pranto e ranger dos dentes, vivem querendo despejar suas culpas nas costas de segundos ou terceiros, e nada conseguem,
porque a JUSTIÇA DIVINA não entra em engodos...
No período chamado NOVO CÉU E NOVA TERRA, os Dons do Espírito Santo
aumentarão, facilitarão mais contatos entre encarnados e desencarnados,
porém jamais a JUSTIÇA DIVINA será alterada. Ninguém é melhor ou pior,
como filho de Deus, pelo simples fato de ser encarnado ou desencarnado. A confusão, ou falsa interpretação, deriva da ignorância humana. Uma
só é a Humanidade, constituída de encarnados e desencarnados, havendo
um só Deus ou Princípio, uma só Verdade Essencial e uma só Doutrina do
Caminho, fundamentada na Moral, no Amor e na Revelação.
Pretender alguém, que instituições fabricadas por homens, com seus estatutos ou suas tabelinhas, tenham por isso a OUTORGA DIVINA DE REPRESENTANTES DE DEUS, DA VERDADE E DA DOUTRINA, é recalcada ignorância. Para efeitos materiais, ou de bens mundanos, perante as autoridades
ou leis do Mundo, os estatutos devem assim existir e vigorar. Entretanto,
perante Deus, a Verdade e a Doutrina, não existem estatutos que sejam
mais do que Deus, a Verdade e a Doutrina. Mandar estudar a Bíblia, que
apresenta à Humanidade a Lei Moral, o Cristo Exemplar e o Ministério do
Consolador, tal é o que devem fazer todos os filhos de Deus, com ou sem
estatutos humanos, com ou sem tabelinhas fabricadas por encarnados ou
desencarnados. Perante a Lei, o Cristo Modelo e a Revelação, os homens
devem a si próprios o DEVER DE SEREM APENAS SERVOS FIÉIS, NADA MAIS.
Tremendos desvios não teriam existido, e produzido tremendos males, se
assim tivessem procedido, em todos os tempos.
QUAL A MAIOR ADVERTÊNCIA DE JESUS?
A vida inteira do Verbo Terrestre encarnado foi uma sequência de ensinos
teóricos, práticos, grandes feitos mediúnicos, referências proféticas, anúncios de fatos porvindouros e frontais advertências. Assim devia ser, o trabalho messiânico, Daquele que era de antes de haver Mundo, que comandou o trabalho informativo dos Grandes Iniciados, que encarnou para a
Tarefa Singular do Planeta e da Humanidade, que preparou na carne ainda
o Pentecostes, que cumpriu depois de crucificado o Pentecostes ou Derrame de Dons, e, a seguir, também singularmente, providenciou o Livro das
Revelações, isto é, deixou no Mundo os avisos dos acontecimentos porvindouros, do Mundo e da Humanidade.
A maior advertência é aquela que adverte contra a fábrica de desvios,
de erros, de corrupções e pedradas contraditórias. Ela está contida na
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ordenança mais direta e frontal, com as palavras certas ou totais, que são
estas: “APARTAI-VOS DO FERMENTO DOS FARISEUS, QUE É A HIPOCRISIA”.
E a seguir completa, explicando a função da hipocrisia: “AI DE VÓS,
SACERDOTES, ESCRIBAS E FARISEUS, QUE COAIS MOSQUITOS E ENGOLIS
CAMELOS”.
E a verdade não se afasta das palavras do Verbo Terrestre, porque basta
que alguém esteja contra a Lei de Deus, contra o Verbo Terrestre em Seus
dois compromissos máximos, e contra o cultivo dos Dons do Espírito Santo,
ou do Pentecostes, para que esse alguém fique inventando futilidades,
aparências, fingimentos, idolatrias mentais e físicas, apelando para verdadezinhas periféricas e cultivando falsas abstinências.
Para findar esta síntese doutrinária fundamental, lembramos uma vez
mais aos que tenham vontade de ser realmente cristãos: A LEI DE DEUS,
O CRISTO EXEMPLAR E O MINISTÉRIO DA REVELAÇÃO, FUNDAMENTOS
DA DOUTRINA DO CAMINHO, MANDAM APENAS CONHECER A VERDADE
E PRATICAR O BEM, PORQUE NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PELOS RELIGIOSISMOS DE FABRICAÇÃO HUMANA.
Se, num momento, a hipocrisia desaparecesse da Humanidade, também
num momento desapareceriam os maiores males da Humanidade. E quem
quiser encontrar caudais de hipocrisias, procure nos meios religiosos ou
doutrinários. Depois de tudo investigar direitinho, procure endereçar ao
Verbo Terrestre um pensamento de gratidão, por quantas lições, advertências e graças deixou Ele no Mundo. A hora que vem é daquele Semelhante ao Filho do homem, que guiará com vara de ferro, porém as marcas
do Verbo Terrestre, jamais serão arrancadas do Mundo e da Humanidade,
porque Moral, Amor e Revelação, nunca passarão, enquanto a Terra não
passar. Quem puder, entenda, porque esta realidade será cumprida.
DEFINIÇÃO DO PRINCÍPIO OU DEUS?
Quando alguma coisa, alguém, um homem, um livro, uma religião, uma
seita ou uma ideia chega a se transformar em DOGMA, o mais tudo, a
seguir, para os crentes desse dogma é adulá-lo, entronizando-o, para ficar
bem com os donos da coisa, do engodo, do interesse criado, do monopólio.
Porque, em função do Mundo, da matéria, da pança, do bolso, as injunções
humanas, tudo vira ou se transforma em manobrismos, comércios e movimentos escusos.
Quem quiser falar de Deus, do Princípio, tem que enfrentar o amontoado de conceitos e preconceitos, ou de artimanhas dogmatizadas pelos
donos de religiões, que do mistério e do enigma fazem os instrumentos de
seus mundanos manobrismos, de onde tiram proveitos temporais, quase
sempre bastante imorais, até mesmo sórdidos, porque atravancam a evolução humana.
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O FATOR DEUS OU PRINCÍPIO foi o que mais preocupou Hermes, Orfeu,
Crisna, Moisés, Pitágoras e o Verbo Terrestre, cujo nome foi Jesus. Todos
partiram do FATOR ESSENCIAL, DO UM PRIMORDIAL, para tudo o mais
considerar, em termos de palavras como Criação, Emanação, Manifestação,
Projeção, etc. A mais transcendente de todas as concepções foi exposta
nesta sentença das tradições hinduístas:
“Em princípio só existe Deus, porque Ele mesmo é a Essência Insondável
pelo homem, e Ele mesmo é a Manifestação, tal como o homem conhece,
em tudo aquilo que pode chegar a conhecer”.
Em todas as Tradições Iniciáticas, o Pensamento Central é o Princípio ou
Deus tudo Emanando, Sendo de modo relativo, Sustentando e Destinando
para a volta NELE MESMO. Aquilo que sai do CADINHO DIVINO, AO CADINHO DIVINO RETORNARÁ.
As religiões, com seus cleros ou profissionais, os fanatismos sectários e
as confecções doutrinárias de caráter humano, tudo desviaram, colocando
Deus longe, fora de tudo, para eles ficarem no meio, comerciando ignorância, idolatrias e manobrismos capciosos.
Partindo do princípio que, DA ESSÊNCIA QUE DEUS É TUDO É, não será
difícil ao homem, ao espírito regularmente inteligentizado, conceber desta
maneira, a fim de chegar à melhor NOÇÃO DE SI MESMO. Este conceito
é velhíssimo, pois o hermetismo ensina: “CONHECE-TE A TI MESMO, E
CONHECERÁS O UNIVERSO E OS DEUSES”. Chamar a isso de PANTEÍSMO
OU DIVINO MONISMO, pouco importa, porque o importante é chegar de
modo prático ao CERNE DA VERDADE. Aos profissionais religiosistas é que
agrada desviar a inteligência investigadora, pois assim conseguem manter
os seus monopólios comerciáveis e domínios nefandos.
1 – Existência do Princípio, Deus, Pai Divino. Tudo prova uma Causa Originária, Essencial, Emanadora, Criadora, Manifestadora, e, portanto, Sustentadora e Destinadora. Que importa o NOME que LHE queiram dar? A importância está no NOME ou está na ESSÊNCIA?
2 – Essência do Princípio ou Deus. Contém, em ESTADO ESSENCIAL, todas
as realidades e manifestações daquilo que a chamada Criação, que realmente é EMANAÇÃO, o homem chegue ou não a conhecer. Não pode existir, na Manifestação do Princípio ou Deus, senão aquilo que Nele já era e
estava, em ESTADO ESSENCIAL.
3 – Origem do Princípio ou Deus. Fugir da discussão é tarefa de exploradores da ignorância humana, pois o que existe e se apresenta palpável aos
sentidos humanos e ao alcance da Ciência, para efeito de descobertas e
usos práticos, POSSA OU NÃO O HOMEM DESCOBRIR A ORIGEM, deve ser
cogitado ou discutido, visto que proceder em contrário é negar a importância da INTELIGÊNCIA HUMANA, FILHA DA INTELIGÊNCIA DIVINA, SUA
MANIFESTADORA POR EMANAÇÃO.
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4 – ETERNO PRESENTE É A MARCA ESSENCIAL DO PRINCÍPIO OU DEUS, E
QUANDO SE MANIFESTA COMO CRIAÇÃO OU EMANAÇÃO, OU MANIFESTAÇÃO, parece ser contrário à investigação do homem, do espírito, por não
estar este suficientemente desabrochado ou com capacidade de penetração. Não tenha o homem a pretensão de poder negar, ao que ele ainda
não possa testar de modo prático. Hermes, Crisna e o Verbo Encarnado,
afirmaram ser Eles, DEUS MANIFESTADO, O PRINCÍPIO. E ainda que fossem
DELEGADOS DO PRINCÍPIO, DA ESSÊNCIA DIVINA, A VERDADE ESSENCIAL É
A MESMA, ISTO É, QUE NA UNIDADE ESSENCIAL NADA MUDA, SÓ HAVENDO VARIAÇÕES NA RELATIVIDADE DE SUAS MESMAS EMANAÇÕES.
5 – “QUEM VÊ A MIM VÊ AO PAI”, afirmou o Verbo Terrestre. E também
Dele foi esta afirmação, feita com a mais singela simplicidade: “SOU O
PRINCÍPIO, O MESMO QUE VOS FALO”. E chegar a ser ESPÍRITO E VERDADE, COMO O PAI O É, que significa? Não é voltar a ser DEUS EM DEUS? E
não vinha de longe a sentença “VÓS SOIS DEUSES”?
6 – Alguém tem que fazer afirmativas, que aos homens comuns parecem
absurdas, e, no entanto, ELAS É QUE SÃO A DIVINA REALIDADE. É muito
fácil acompanhar o CARROSSEL DA IGNORÂNCIA, DO MEDIOCRISMO E DAS
CONVENÇÕES HUMANAS, principalmente aquelas que primam em amparar monopólios capciosamente montados, cuja finalidade é forrar panças,
bolsos, orgulhos e vaidades recalcadas. Desbravar os sertões da ignorância
humana é difícil, porém não é impossível, e, para quem deseje fazê-lo, é a
mais gloriosa tarefa. Realmente, só existe no homem uma importância, e
essa é esta: DESCOBRIR-SE, PARA PODER DESCOBRIR O MAIS TUDO QUE É,
EXISTE E TEM A FINALIDADE SAGRADA A ATINGIR, PORQUE, EM PRINCÍPIO,
TUDO É DEUS, É A ÚNICA REALIDADE FUNDAMENTAL.
7 – Quem nega ao Princípio nega a si mesmo, e quem nega a si mesmo
nega ao Princípio, constituindo isso a mais errônea de todas as aplicações
de pensamento.
8 – A Lei de Deus é o Supremo Documento, cujo Primeiro Mandamento
não pode ser ainda definido pelo homem, por conter a INFINITA ESSENCIALIDADE DO MESMO PRINCÍPIO OU DEUS.
9 – A Lei de Deus envia o filho de Deus na direção de todas as demais Leis
Regentes Fundamentais, que estão na essência de tudo quanto é e existe.
10 – Ao Verbo Terrestre, que era de antes do Mundo, que foi com o
Mundo e que ultrapassa o Mundo, cumpriu, cumpre e cumprirá, demonstrar aos filhos de Deus ou do Princípio, a ORIGEM DIVINA, O MOVIMENTO,
A EVOLUÇÃO OU DESABROCHAMENTO E A VOLTA AO SEIO DIVINO. Todos
voltarão a ser DEUS EM DEUS, todos terão um dia de dizer: “EU E O PAI
SOMOS UM”.
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NO PORVIR, VERDADE E AMOR, APENAS
Os homens, principalmente os profissionais religiosos e os fanáticos por
sectarismos e mórbidos pieguismos, têm falado, falam e falarão em favor
de suas manias ou interesses mundanos, bem ou mal disfarçados. Fica
porém o AVISO CELESTE, sobre a ação da JUSTIÇA DIVINA, que agirá de
modo mais rigoroso, fazendo compreender, de uma vez por todas, que só
há UM DEUS, UMA VERDADE, UMA DOUTRINA, e que esta se expressa
através da Lei Moral, do Cristo Modelo e da Revelação, do Ministério dos
Dons do Espírito Santo. Amar a Deus, adorar a Deus, reverenciar a Deus,
tudo terá que ser feito através do respeito às Leis Regentes Fundamentais, que apontarão naquele sentido de que o Verbo Terrestre apontou,
isto é, “AMAR A DEUS DE TODA A INTELIGÊNCIA E COM TODA A FORÇA
DO CORAÇÃO”. É o fim dos fingimentos, das simulações, dos engodos, das
liturgias mentirosas ou enganadoras, e, início, de DAR DIGNOS FRUTOS
PELO EXEMPLO, PELO COMPORTAMENTO DECENTE.
DURÍSSIMAS VERDADES
O fermento dos fariseus, a hipocrisia, que funcionava em nome de Deus,
dos Patriarcas, de Moisés, dos Profetas, depois da vinda do Verbo Encarnado, passou a funcionar em nome de Deus, dos Patriarcas, de Moisés, dos
Profetas, do Verbo Encarnado e do Evangelho... Tal como advertiu o profeta
Simeão, as caudais de pedradas foram surgindo, clericalismos e religiosismos foram aparecendo, politicalhas foram tirando proveitos capciosos de
tudo e, através dos séculos, a corrupção tomou o lugar da DOUTRINA DO
PAI, passando por ELA...
Poucos mentem, a si próprios e ao próximo, por mero engano, pelo
simples fato de não saberem, realmente, o que o Verbo Terrestre deixou
no Mundo, como DOUTRINA DO PAI... O grande número mente propositalmente, sabendo que está mentindo, agindo em defesa de seus interesses
de bolso, pança, convencionalismos capciosos, orgulhos, vaidades, ciúmes
de posições sociais, etc.
Esta Mensagem condensada ou sintetizada, vinda em tempo certo,
aponta para as profecias do Sermão Profético e do Apocalipse, depois de
apresentar VERDADES DO CRISTIANISMO, DE ANTES DO MUNDO, COM O
MUNDO E DEPOIS DO MUNDO. Jamais poderia ser filha, ou lastrear qualquer dos ISMOS que se levantaram no Mundo, depois da passagem do
Verbo Terrestre Encarnado. Tem compromisso exclusivo com a JUSTIÇA
DIVINA, que aponta no rumo DA MORAL DIVINA, DO AMOR DIVINO E DA
REVELAÇÃO TORNADA PÚBLICA PELO MESMO VERBO ENCARNADO.
Quem estiver com a Lei de Deus, com o Cristo Modelo e com o Ministério do Consolador, continue assim. Quem estiver fora ou contra, trate de
mudar logo.
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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 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.
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.
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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.
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 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.
37

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

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.
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.
Ajude a divulgar a VERDADE, reimprimindo este folheto e distribuindo a
seus irmãos.
OSVALDO POLIDORO
UNIÃO DIVINISTA
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O TÉRMINO DA RESTAURAÇÃO
Salve Excelsa Doutrina do Caminho,
De raízes iniciáticas transcendentais,
Fincadas por Deus, com Divino carinho,
Regadas por santos mestres ancestrais.
São Ramas, Budas, Vedas e os Hermes,
Orfeu e Zoroastro, iniciando multidões,
Crisna e Pitágoras, sacudindo inermes,
São Lumes Divinos, iluminando rincões.
Dos Sagrados Eventos, no entretanto,
Moisés levanta o brado inflamante,
É João Batista quem aponta o Modelo Santo,
Para ser conhecido o Verbo Divinizante.
No Cristo Modelo, a síntese é Sua Lei,
Moral, Amor e Revelação generalizada,
Graça do Céu concedida à humana grei,
Promessa cumprida, bandeira desfraldada.
Roma desponta, em corrupção patente,
Insulta o Consolador, impõe simulações,
Manobra inquisição, julga-se permanente,
Semeia ignorância, obscurece as gerações.
Volta Elias restaurador, Jesus o disse…
É Kardec, pára antes de a tudo restaurar,
Não entram Atos, Epístolas e Apocalipse,
Porém avisa, e que lhe cumpre reencarnar.
Ao inteligente e honesto cumpre conhecer,
Quem do Bíblico-Profético paira no devido,
Que farisaísmos brotam, procurando deter
O término do trabalho, por Deus prometido.
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