PR ECE AO A NJ O GUA R D I ÃO
Pai Divino, Sagrado Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, Causa Originária do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humanidades, e
das Leis Regentes Fundamentais, da mais Absoluta às mais relativas.
Sagrado Princípio, na consciência de ser filho Teu, portador de Virtudes
Divinas em Potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo,
nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas dificuldades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante
Tua Divina Justiça, a Ti rogo, Pai Divino, a Graça de comungar com o meu
Anjo Guardião, o espírito por Ti designado a ser inspirador dos melhores
pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de cometer desvios comprometedores, encontre o Reto Caminho, a vivência da
Tua Lei Moral, a imitação do Verbo Exemplar que nos enviaste, e o nobre
cultivo dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, os veículos
da comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, aqueles Teus servos
produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos.
E a ti, meu Anjo Guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos
momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes
e inconfundíveis inspirações. Tendo consciência do quanto é deficiente a
condição de encarnado, apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão,
porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver
tuas inspirações.
Amparado nas Divinas Graças de Deus, através de tuas sublimes inspirações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que
venha a poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é DAR DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO, trilha única que remete à Sagrada Finalidade, que é a Reintegração no Sagrado Princípio.
oooooOooooo

OBS: Os Dons Espirituais são dados por Deus para que haja os intercâmbios
entre os dois planos da vida, e para que Deus, através de Seus Anjos, que quer
dizer apenas Espíritos Mensageiros, entregue Ensinos e Graças Múltiplas.
Sobre os Anjos Guardiães, Deus vos ensina totalmente, quando foi da crucificação de Jesus. Aprendam com Deus em Lucas, 22, 43, que assim avisa:

“E APARECEU-LHE UM ANJO DO CÉU QUE O CONFORTAVA.”
E TAMBÉM NO INÍCIO DA VIDA MESSIÂNICA DE JESUS,
BEM QUE DEIXOU ESTES ENSINAMENTOS:
“VEREIS OS ANJOS DE DEUS SUBINDO E DESCENDO
SOBRE O FILHO DO HOMEM.”
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DEUS
Eu Sou a Essência Absoluta, Sou Arquinatural,
Onisciente e Onipresente, Sou a Mente Universal,
Sou a Causa Originária, Sou o Pai Onipotente,
Sou Distinto e Sou o Todo, Eu Sou Ambivalente.
Estou Fora e Dentro, Estou em Cima e em Baixo,
Eu Sou o Todo e a Parte, Eu é que a tudo enfaixo,
Sendo a Divina Essência, Me Revelo também Criação,
E Respiro na Minha Obra, sendo o Todo e a Fração.
Estou em vossas profundezas, sempre a vos Manter,
Pois Sou a vossa Existência, a vossa Razão de Ser,
E Falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior,
Estou no cérebro e no coração, porque Sou o Senhor.
Vinde pois a Meu Templo, retornai portanto a Mim,
Estou em vós e no Infinito, Sou Princípio e Sou Fim,
De Minha Mente sois filhos, vós sereis sempre deuses,
E, marchando para a Verdade, ruireis as vossas cruzes.
Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais,
Eu quero Verdade e Virtude, nada de “ismos” que tais,
Que de Mim partem as Leis, e, quando nelas crescerdes,
Em Meus Fatos crescereis, para Minhas Glórias terdes.
Eu não Venho e não Vou, Eu sou o Eterno e o Presente,
Sempre Fui e Serei, em vós, a Essência Divina Patente,
A vossa presença é em Mim, e Quero-a plena e crescida,
Acima de simulacros, glorificando em Mim a Eterna Vida.
Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos,
Que lembram tempos idólatras e paganismos poeirentos,
Buscai a Mim no Templo Interior, em Virtude e Verdade,
E unidos a Mim tereis, em Mim, a Glória e a Liberdade.
Sempre Fui, Sou e Serei em vós a Fonte de Clemência,
Aguardando a vossa Santidade, na Integral Consciência,
Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes,
Filhos colaboradores Meus, pela União de Nossas Mentes.
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Evangelho das Curas Eternas

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.

EVANGELHO DAS CURAS ETERNAS:
TRATA DE:
Orações que favorecem ligações com os elevados escalões
socorristas;
Mostra o Verdadeiro Cristianismo, fundamentado no trinômio
Moral Divina, Amor Divino, Revelação Divina;
Mostra o Cristianismo como Programa Divino, desde antes
de haver Mundo, com o Mundo e depois do Mundo, em virtude
da Origem, Movimentação, Evolução e Sagrada Finalidade a ser
atingida, pelo Mundo e pela Humanidade;
Mostra os textos bíblico proféticos, sobre os Dons do Espírito
Santo, que religiões, sectarismos e outros tantos fanatismos fazem
questão de esconder, ou deles desviar a atenção das gentes, para
acobertar criminosos interesses criados, monopólios vergonhosos,
politicalhas e corrupções;
Fala sobre o fim do primeiro céu e da primeira terra, ou passagem
da primeira metade evolutiva, do Planeta e da Humanidade;
Avisa dos tremendos acontecimentos abaladores, telúricos e
outros, preparando a entrada do Planeta e da Humanidade, no
período apocalíptico chamado NOVO CÉU E NOVA TERRA, ou
segunda metade evolutiva;
Adverte que, somente a retardados mentais, inconscientes ou
vítimas de fanatismos por religiões, sectarismos, homens, livros,
médiuns ou quaisquer outros mórbidos desvios, pode se atribuir o
direito de ignorar ou negar os perigos que rondam a Humanidade;
Apresenta as verdades bíblico-proféticas, por cima das quais
nenhum homem, nenhuma instituição humana, nada passará,
porque Deus tudo rege por Leis Eternas, Perfeitas e Imutáveis,
sendo Seus Desígnios Inderrogáveis;
Porque Deus é o PRINCÍPIO, que tudo emana, sustenta e destina,
não muda e avisa em tempo certo, através da Revelação Consoladora ou Dons do Espírito Santo;
Para que, cada filho Seu, deixando de lado fingimentos, ou
hipocritismos religiosistas e sectários, possa enfim VIVER A
VERDADE, O AMOR E A VIRTUDE, QUE SÃO OS FUNDAMENTOS DO
VERDADEIRO CRISTIANISMO.
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O FOGO DA VERDADE LIMPARÁ AS CONSCIÊNCIAS.

ANTES SABER DO QUE IGNORAR

Os ecumenismos são falsos, apenas prestigiam os divisionismos exploradores, as malícias organizadas, os antigos e modernos
hipocritismos.

Se o Princípio ou Deus, o Infinito e a Eternidade, os Mundos
e as Humanidades, as Leis Regentes Fundamentais e os Fatos do
Universo, para serem como são e para o que são, não dependem
de homens e religiões quaisquer, que exploram as gentes menos
esclarecidas, por que, não fazem questão essas mesmas gentes, de
conhecer as VERDADES DIVINAS OU FUNDAMENTAIS, e, com isso,
livrarem se de tamanhos erros e erros que provocam a ignorância
e o atraso da Humanidade?
Por que, a Lei de Deus, O SUPREMO DOCUMENTO, não manda
procurar religiões, sectarismos, engodos clericais, e tantas outras
mistificações fabricadas por homens maliciosos, despóticos,
orgulhosos, vaidosos ou sujeitos a mórbidos misoneísmos?
Por que, o Cristo Modelar e Modelador, Exemplo de COMPORTAMENTO, mandou procurar A VERDADE QUE LIBERTA PARA A
ETERNIDADE, fora e acima de clerezias exploradoras das gentes?
Por que, o mesmo Cristo Modelo resumiu tudo ao BOM COMPORTAMENTO, para com o Princípio e para com o próximo, nada mais?
Por que, o terceiro fator iniciático, que é a Revelação, a Graça
do Consolador por Ele generalizado, ou tornado público, foi por
Deus prometido e DERRAMADO SOBRE TODA A CARNE, e não com
exclusividade para algum continente, país, ou raça, povo, nação,
religião ou clerezia, fabricantes de ignorâncias, erros e crimes
contra a VERDADE?
Leitor, A VERDADE É FOGO, FERE CONVENCIONALISMOS,
MANOBRISMOS E INTERESSES CRIADOS. Portanto, antes de entrar
na leitura deste trabalho, que trata do EVANGELHO DAS CURAS
ETERNAS, consulte bem a CONSCIÊNCIA, porque ele te fará lembrar,
para sempre, que A IGNORÂNCIA E A HIPOCRISIA, JAMAIS CONDUZIRÃO O ESPÍRITO À CONDIÇÃO DE ESPÍRITO E VERDADE.
Se puder, leitor, COOPERE PARA A VERDADEIRA RENOVAÇÃO DA
HUMANIDADE, isto é, exemplifique o respeito que todos devem À
MORAL DIVINA, AO AMOR DIVINO E À REVELAÇÃO DIVINA. Ajude
a reimprimir e a divulgar este EVANGELHO DAS CURAS ETERNAS.

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.
www.uniaodivinista.org
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AOS QUE SALTAM DE RELIGIÃO EM RELIGIÃO

O TRINÔMIO DIVINO E INDERROGÁVEL

Quando a Humanidade foi apresentando possibilidades de
aprendizados, Deus enviou Grandes Iniciados, Mestres, Instrutores, Profetas ou Cristos, e dentre eles os maiores foram Rama,
Hermes, os Budas, Orfeu, Zoroastro, Crisna, Moisés e Pitágoras,
e, principalmente o Cristo Modelar e Modelador, que, para sinal
inconfundível, foi profetizado como nenhum outro, não nasceu de
homem e deixou o Túmulo Vazio, além de enviar pela Revelação
o Apocalipse, isto é, fazendo da Revelação a Revelação dos ciclos
porvindouros.
Depois deles vieram os fabricantes de engodos ou religiões, com
suas explorações comerciais e falsas, inventando hierarquias clericais, simulações ou idolatrias, ou culto de objetos e formalismos,
sacramentismos inócuos e iníquos, um mundo de exteriorismos
pagãos que, praticados em nome de Deus e da Verdade, ou dos
Grandes Iniciados, foram impostos como se fossem ORDENANÇAS
DIVINAS, ATOS DIVINOS, etc. E as gentes, através dos milênios,
viciaram se em tais erros, ou aranzéis idólatras, curvando se diante
de tamanhas sandices, adorando aos vendilhões de corrupções,
pagando para serem ludibriadas. E, com esse lastro negativo,
endossando erros e agravos, a humanidade paga para que a
ignorância e a hipocrisia prevaleçam...
Como não poderia ser de menos, face a tantos vazios e tantas
explorações idólatras ou formais, tendo atrás profissionais necessitando de amparar bolsos, estômagos, indevidas posições sociais,
orgulhos, vaidades e ciúmes consequentes, não faltariam legiões
de ingênuos, saltando de religião em religião, procurando em
outros vazios, em outros aranzéis formalistas ou farisaicos, aquilo
mesmo que já tinham, vazios e aranzéis exploradores da ignorância... Isto é, saindo das garras dos lobos, para cair nas garras dos
leões e outros bichos...

1 – Todos os Grandes Iniciados, Mestres ou Cristos, fizeram
referências e apontaram para UMA MORAL DIVINA, UM COMPORTAMENTO IRREPREENSÍVEL, PARA COM DEUS E PARA COM O
PRÓXIMO. E a Lei de Deus, vinda através da Revelação, é simples,
profunda e irreversível, como todas as LEIS REGENTES FUNDAMENTAIS:

MORAL DIVINA, AMOR DIVINO, REVELAÇÃO DIVINA
Depois de tudo isso lido, qualquer pessoa perguntará: ENTÃO,
DA PARTE DE DEUS, COMO DEVE AGIR O FILHO DE DEUS? QUAL O
CAMINHO CERTO? EM QUEM CONFIAR?
www.uniaodivinista.org
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1 – EU SOU O SENHOR TEU DEUS, NÃO HÁ OUTRO DEUS.
2 – NÃO FARÁS IMAGENS QUAISQUER, PARA AS ADORAR.
3 – NÃO PRONUNCIARÁS EM VÃO O NOME DE DEUS.
4 – TERÁS UM DIA, NA SEMANA, PARA DESCANSO E RECOLHIMENTO.
5 – HONRARÁS PAI E MÃE.
6 – NÃO MATARÁS.
7 – NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO.
8 – NÃO FURTARÁS.
9 – NÃO DARÁS FALSO TESTEMUNHO.
10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.

A Lei escraviza a algum clero, alguma religião ou seita, manda
praticar formalismos, aparências de culto, eufemismos comerciáveis, politiqueiros ou hipócritas, ou sujeita a continentes, países,
raças, povos, nações ou quaisquer exteriorismos, fabricados por
homens capciosos?
2 – O Cristo Modelar e Modelador que era de antes de haver
Mundo, que encarnou no Mundo, não nasceu de homem e deixou
o túmulo vazio, foi profetizado por mais de três mil anos, e, por
Determinação Divina, devia viver e viveu o EXEMPLO DE COMPORTAMENTO, sendo também Sua Obrigação, Batizar em Espírito de
dons, sinais e maravilhas, etc. Como nenhum outro Grande Iniciado,
Ele voltou como espírito, para Derramar o Espírito Consolador, a
Revelação, em toda a carne, como Deus prometera. E, como tal
não deixou apenas A DOUTRINA DO PAI, mas também a generalização da Revelação, dos Dons do Espírito Santo, a partir do Pentecostes. Assim como a LEI MORAL, Jesus viveu o personagem CRISTO
EXEMPLAR, A INSTITUIÇÃO MODELAR, SEM FIM, como anunciou o
Anjo Gabriel. Como afirmou o profeta Simeão, contra Ele a contradição atiraria suas pedradas... Dois mil anos depois, ignorâncias,
hipocrisias, falsidades e traições, ou carradas de pedradas, Lhe são
atiradas, principalmente por aqueles mesmos que O exploram...
Porque, em Seu nome, desviam da VERDADE, escondem textos,
5
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proíbem leituras bíblicas, fabricam malícias, arranjam os mais
sórdidos pretextos para acobertar fraudes, corrupções, depravações, perversões sexuais... Sobre as profecias, nascimento,
corpo, vida e obras, sinais e maravilhas, crucificação, ressurreição,
derrame de Dons do Espírito Santo ou Carismas, etc., não existem
contradições, erros, falsidades e traições, que não sejam aceitas,
espalhadas e até adoradas?... Só não lembram estas Suas palavras
imortais: “Aquele que se esbater contra esta rocha se rebentará,
e aquele, sobre quem ela cair, será esmigalhado”.
3 – O Batismo de Espírito Santo, ou Derrame de Dons do Espírito
Santo, Carismas ou Mediunidades, em termos de GENERALIZAÇÃO,
é a herança deixada pelo Cristo Modelar e Modelador, e a contradição chamou a e chama COISA DO DIABO!... Quem quiser saber
certo, leia por si mesmo, não vá atrás de ignorâncias ou falsidades,
vindas de encarnados ou desencarnados:
PRIMEIRO TEMPO – Moisés, o grande médium e cultor do
revelacionismo, deseja que a Revelação tenha caráter generalizado:
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda
a Carne profetizasse” – Números, 11, 29.
SEGUNDO TEMPO – Deus promete e generalização da Revelação para dias futuros:
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a
Minha Bênção sobre a tua descendência” – Isaías, 44, 3.
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a Carne, e vossos
filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos
jovens terão visões” – Joel, 2, 28.
“Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasador” – Salmos, 104, 4. (Cuidado com certas Bíblias adulteradas).
TERCEIRO TEMPO – João Batista e Jesus, durante a encarnação
preparam o ambiente humano, para que possa haver o CUMPRIMENTO DA PROMESSA DO PAI. Observem bem, que promessas
fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme
as promessas do Velho Testamento:
“Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é que em
Espírito Santo batizará” – João, 1, 33.
“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em
Meu nome, Ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito” – João,
14, 26.
www.uniaodivinista.org
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“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.
“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que
forem dignos da ressurreição, serão como os Anjos do Céu” –
Mateus, cap. 22, 30.
“Eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés
e Elias” – Lucas, cap. 9.
QUARTO TEMPO – Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido,
esbofeteado, surrado com azorrague de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os Grandes Mestres e Iniciadores, que
voltou como espírito, para epilogar a tarefa messiânica. Observem
o que aconteceu, para a Generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da Doutrina
do Caminho, ficar no mundo:
“Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo que virá sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os
confins da Terra” – Atos, cap. 1.
“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem” –
Atos, cap. 2.
“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe,
quantos o Senhor a si quiser chamar” – Atos, cap. 2.
“Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria,
a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a
produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro as interpretações” – I Ep. Coríntios, cap. 12.
“Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas”
– Apocalipse, cap. 2.
“Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia” – Apocalipse, cap. 19.
“Duros de cerviz, e vazios de coração, vós sempre resistis ao
Espírito Santo, sois como vossos pais” – Atos, cap. 7.
“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo”
– Atos, cap. 13.
“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10.
7
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“E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo,
esteve comigo” – Atos, cap. 27.
“E disse o Senhor em visão a Paulo” – Atos, cap. 18.
“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e
prodígios pelo nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.
“Porque, sendo exaltado por Deus, e, tendo recebido de Deus
a promessa do Espírito Santo, derramou a este sobre vós, como
agora o estais vendo e ouvindo” – Atos, 2, 33.
“Caríssimos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se
levantaram no Mundo” – I Ep. de João, cap. 4.
“Vós que recebestes a Lei por meio dos anjos, e entretanto não
a guardais” – Atos, cap. 7.
“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres,
várias maravilhas, e Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua
Vontade” – Hebreus, 2, 4.
“Acerca dos Dons Espirituais, irmãos, não quero que sejais
ignorantes” – I Coríntios, 12, 1.
“Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia
assim: Vinde e vamos ao vidente porque ao Profeta de hoje se
chamava então vidente” – I Samuel, 9, 9. Tradução: João Ferreira
de Almeida.
*
*
*
Como Deus tudo rege por Leis Eternas, Perfeitas e Imutáveis, por
ser Onipresente, Onisciente e Onipotente, enviou em tempo certo
LIÇÕES DE MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA,
através do trinômio LEI MORAL, CRISTO EXEMPLAR E CONSOLADOR GENERALIZADO. Nada disso é escravo de clerezias ou religiões. Entretanto, leitor, ainda resta perguntar, para você responder,
para você mesmo:
A – Os clérigos ou não clérigos, fingidos de donos da Verdade
ou da Doutrina, vivem a Lei de Deus, procuram imitar o Cristo
Exemplar, cultivam decentemente os Dons do Espírito Santo?
B – Você, leitor, é melhor do que eles, está em dia com a Lei
Moral, com o Cristo Modelo, e, conhece e cultiva decentemente
os Dons do Espírito Santo, a Herança Divina que o Cristo derramou
sobre toda a carne?
www.uniaodivinista.org
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C – Como ninguém responde perante homens, religiões, seitas,
livros, médiuns, ou tudo aquilo que passa, ou que é relativo,
MAS SIM PERANTE A JUSTIÇA DIVINA, que pretende você, leitor,
ignorando e acompanhando ignorantes, fingidos, ou blasfemos de
VERDADES E GRAÇAS VINDAS DE DEUS?
Como ninguém trará uma nova Lei de Deus, como não virá
outro Cristo Modelar e Modelador, e, como ninguém irá inventar
um outro Ministério do Consolador, ou da Revelação, generalizada pelo Cristo, tome muito cuidado, afaste se dos enganadores,
antes que seja tarde. Está findando o primeiro céu e a primeira
terra, tremendos acontecimentos tudo abalarão, para que haja a
GRANDE E INADIÁVEL RENOVAÇÃO, DO MUNDO E DA HUMANIDADE, como assinala o Apocalipse. É a hora daquele NOVO CÉU
E DAQUELA NOVA TERRA, COM A VERDADEIRA RESTAURAÇÃO
DO CRISTIANISMO, que não é religião, seita ou coisa que o valha,
porque é DOUTRINA DO PAI, acima de falhas humanas. CONHEÇA
A VERDADE E PRATIQUE O BEM, porque a Justiça Divina nada mais
te pedirá, quando deixares a carne. É no trato com os semelhantes
que cada um prova a sua obediência às Leis Divinas, não é fazendo
salamaleques ou comprando idolatrias. Não é se escravizando a
modos de crer, ou permitindo que grupos maliciosos ou farisaicos lhe metam um cabresto na cabeça... Todos os religiosismos são
fanatizantes, fabricam tolos, enquanto que a Lei de Deus e o Cristo
Modelo apontam para a VERDADE, o AMOR e a VIRTUDE, que
libertam para a ETERNIDADE, que ajudam a desabrochar o DEUS
INTERNO, ou a realizar o VÓS SOIS DEUSES, isto é, que oferecem
ao espírito todas as oportunidades e recursos, para que ele
compreenda o que Jesus tanto fez questão de avisar: “O REINO DE
DEUS ESTÁ DENTRO DE CADA UM, NÃO VINDO COM MOSTRAS
EXTERIORES”.
Quem não conhece o que Jesus já era, antes de haver Mundo,
como espírito cristificado, como milhões, trilhões ou quintilhões
de outros, não sabe o que é Cristianismo.
Quem não sabe o que Jesus comandou, à frente de legiões
espirituais, para que a Terra fosse feita, adensando a Luz Divina,
Energias, etc., não sabe o que é Cristianismo.
Quem não sabe o que Jesus fez, enviando Grandes Iniciados,
Instrutores, Patriarcas, Profetas ou Cristos, ao longo da marcha
evolutiva da Humanidade, não sabe o que é Cristianismo.
9
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Quem não sabe o que Jesus fez, quando encarnado, vindo com
o ESPÍRITO DE DONS E SINAIS, SEM MEDIDA, não sabe o que é
Cristianismo.
Quem não sabe o PORQUÊ, de não nascer de homem e nem
deixar túmulo cheio, não sabe o que é Cristianismo.
Quem não sabe da ressurreição, ou volta como espírito, para
então cumprir a promessa de Deus, do Derrame de Dons do
Espírito Santo, sobre a carne, não sabe o que é Cristianismo.
Quem não sabe que o Cristo Modelar e Modelador, depois da
crucificação, teve comunicação com os Apóstolos e seguidores,
por mais de onze anos, até ficarem prontos os documentos básicos
do Novo Testamento, não sabe o que é Cristianismo.
Quem não sabe o que é o Livro dos Atos dos Apóstolos, o único
que relata sobre o Derrame de Dons do Espírito Santo sobre toda a
carne, não sabe o que é Cristianismo.
Quem não sabe o que representam, para a Doutrina do Caminho,
as Epístolas ou Cartas dos Apóstolos, versando sobre os Dons do
Espírito Santo, não sabe o que é Cristianismo.
Quem não sabe o que é o Livro da Revelação, o Apocalipse, sabe
muito menos ainda o que é o Cristianismo, O PROGRAMA DIVINO,
porque o Livro da Revelação aponta para os CICLOS PORVINDOUROS, os tempos e acontecimentos, o fim do primeiro céu e
da primeira terra, o início do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA, com
todos os seus abalos ou comoções, com toda a grande renovação
do Mundo e da Humanidade, para que tudo ENTRE NA RETA FINAL,
NA INTEGRAÇÃO NO PRINCÍPIO OU DEUS, PORQUE NADA SERÁ
ETERNAMENTE FILHO DE DEUS, DEVENDO VOLTAR A SER DEUS EM
DEUS.
Quem nada disso sabe, não conhece o que é o Cristianismo, O
QUE SÃO OS RELIGIOSOS ENGANADORES, OS FANATISMOS SECTÁRIOS, OS GRUPOS QUE ESCONDEM OS TEXTOS BÍBLICOS, OS QUE
FALSEIAM, OS QUE ATRAIÇOAM AS VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS, sejam encarnados ou desencarnados.
O que vai acontecer na Terra e na Humanidade, para que o NOVO
CÉU E A NOVA TERRA vigorem, ou para que todos entendam do
www.uniaodivinista.org
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PROGRAMA DIVINO, e se compenetrem daquilo que a LEI Moral,
o Cristo Exemplar e o Ministério da Revelação significam, Deus o
sabe e todos os que vierem a merecer o saberão, em tempo certo.
Entretanto, entenda bem cada um, cada filho de Deus, que MAIOR
DOCUMENTO, QUE A LEI DE DEUS, NÃO EXISTE E NEM EXISTIRÁ
JAMAIS. Fora dela ninguém é Iniciado, Mestre ou Cristo, porque
fora da MORAL DIVINA tudo remete ao pranto e ranger dos dentes.
Confundir entre MORAL e AMOR é enganar-se completamente.
A CHAVE DE TODAS AS PORTAS
Do Princípio e de Suas Emanações, da Matéria e do Espírito,
das Leis Regentes e dos Fatos do Infinito e da Eternidade, este
EVANGELHO DAS CURAS ETERNAS trata, por Determinação da
Direção Planetária, alertando as gentes contra as caudais de erros,
e muitos outros prejuízos, que infestam a literatura dita doutrinária. Se alguém cultivar mediocrismos ou verdadezinhas periféricas,
que outra coisa colherá, ao desencarnar?
O MÍNIMO QUE PRODUZ O MÁXIMO
“Buscai primeiro o Reino de Deus e sua Justiça, e o mais
tudo tereis por acréscimo”. Entenda leitor as palavras do Cristo
Exemplar, fora e acima de tudo que é passageiro, omisso, falho e
humano... Coloque os campos, Mental e Emocional, a serviço da
MORAL DIVINA, DO AMOR DIVINO E DA REVELAÇÃO DIVINA, e a
JUSTIÇA DIVINA, que não é surda e nem cega, fará chegar às tuas
mãos, os acréscimos de Deus. Em nenhum caso, lembra te bem,
Cristos ou Legiões de Anjos, poderão fazer por ti, o que a JUSTIÇA
DIVINA não determinar. Estude a Lei de Deus, estude o Cristo
Modelo, e compreenderás o que quer dizer comportamento fiel.
SINGELAMENTE...
Todo corpo, filho de Deus, não passa de um defunto em potencial, enquanto todo espírito, é um responsável integrado na
JUSTIÇA DIVINA. Portanto, pense bem nas necessidades físicas,
passageiras, tomando cuidados totais sobre o espírito, que, após
a desencarnação, poderá ter ou não portas aonde bater... Trate,
pois, de cultivar méritos eternos.
11
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OS SETE ESCALÕES
A Humanidade é formada de encarnados e desencarnados,
é constituída de Sete Escalões, e, cada um deles, se constitui de
elementos de Vanguarda, Centro e Retaguarda. Considerar tudo
igual, ou encarar tudo de modo genérico, sem respeito aos fatores
hierárquicos ou disciplinares, é ignorância que concorre para que
erros gravíssimos ocorram. As orações que apresentamos valem
como tratados de ensinos doutrinários, onde as realidades sobre
os Escalões Hierárquicos estão patentes. Se isso ferir aos pedantes,
fanatizados pelas próprias ignorâncias, ou pelos seus doentios
orgulhos, paciência. O fato é que, por Deus, a Lei dos Escalões deve
ser conhecida e respeitada, isto é, cumpre ao cultor dos Dons do
Espírito Santo, saber como os fatos são, para saber como devem
ser aplicados.
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 tiquinho de inteligência e de 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 e nem
de coisa alguma Fundamental.
3 – Para ensinar ao homem a sua responsabilidade, no trato e
no uso daquilo de 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.
4 – No Autor, ou em Deus, nunca existiram mistérios, enigmas,
milagres, esoterismos, ocultismos ou fingimentos quaisquer,
mas os homens, os espíritos inferiores, do Planeta, encarnados
e desencarnados, por muitos motivos, todos inferiores, sempre
apelaram para tais recursos. As desculpas, todas esfarrapadas, de
quem sempre andou tirando proveitos materiais, ou abusando da
ignorância, da pieguice, da superstição, e de todas as inferioridades das gentes, certamente somam carradas, e pretendem manter
www.uniaodivinista.org
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seus domínios, para benefício de clerezias e sectarismos.
5 – Nenhum poder humano conseguirá, entretanto, deter a
marcha progressiva do Planeta e da Humanidade, e, portanto, nada
conseguirá deter a queda, a derrubada escandalosa de quantos
mistifórios pretendam manter aqueles criminosos e ridículos
recursos.
6 – Na Lei de Deus, ou CÓDIGO DE MORAL DIVINA, duas
ordenanças existem: RESPEITO AO PRINCÍPIO, DEUS, PAI DIVINO
OU AUTOR, E, NORMALMENTE, AMOR AO PRÓXIMO.
7 – No Cristo, Divino Modelo de Conduta, que por SINAL IMORTAL
não nasceu de homem e nem deixou túmulo cheio, porque era
portador do ESPÍRITO DE DONS E SINAIS, SEM MEDIDA, também
não existem cismas, fingimentos, esoterismos, ocultismos, ou
simulações quaisquer, pois mandou assim:
a – A quem bater se abrirá;
b – A quem pedir se dará;
c – A quem procurar se fará achar.
Aos que vivem dizendo que são cristãos, aos que festejam o
Natal e a Páscoa, aos que fazem discursos sobre os temas evangélicos em geral, e, principalmente aos que vivem praticando liturgias,
idolatrias, simulações ou engodos, convidamos no sentido de que
encarem o fator DONS DO ESPÍRITO SANTO, OU CARISMAS, com
um pouco mais de respeito, se não dispuserem de uma quantidade de MORAL, que possibilite encará-lo com TODO O RESPEITO
POSSÍVEL, pois foi sobre Ele que o Cristo Modelo de Comportamento edificou a parte VIVA, ATUANTE E IMORTAL DA EXCELSA
DOUTRINA, da qual se disse humilde transmissor.
“Procurar o CONHECIMENTO DO CRISTIANISMO, fora da Bíblia,
em opiniões de encarnados e desencarnados, é o mesmo que
entronizar a ignorância, o erro, a contradição, a corrupção, a
depravação e muitas outras inversões. A Lei Moral e o Cristo Divino
Molde, para serem INSTITUIÇÕES DIVINAS, OU TESTEMUNHAS
DIVINAS, como assinala o Apocalipse, não dependem de pareceres
humanos. Os bons espíritos, encarnados e desencarnados, quando
muito, devem testemunhá-LAS, em conhecimentos, sentimentos e
obras.”
13
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Nenhuma profecia ficará sem cumprimento e, portanto, aquela
profunda renovação do mundo, e da Humanidade, marcada para
o fim do segundo milênio, e a vinda ou chegada da fase intitulada
UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, no Apocalipse, obrigarão os
habitantes da Terra a UMA TREMENDA, PROFUNDA E SIGNIFICATIVA REVISÃO, em tudo quanto diga respeito a conceitos iniciáticos...
ou que deveriam ser iniciáticos, e se transformaram em maquiavélicos engodos religiosos e sectários, politiqueiros e até propositalmente corruptos, depravados e invertidos.
Muitos Altos Espíritos ocuparão a Direção Planetária, antes que
o Planeta e a Humanidade atinjam a Finalidade Sagrada, a volta à
UNIDADE DIVINA; mas a Lei Moral, o Cristo Modelo e o Ministério da Revelação, não serão mudados. Entendam bem, os filhos de
Deus, para não caírem em tremendas e perigosas contradições.
DIVINO MONISMO
Ter CONSCIÊNCIA DA UNIDADE, sem conhecer a ESSÊNCIA DE
TUDO E DE TODOS, e sem saber dos fatores ORIGEM, PROPRIEDADES, MOVIMENTO, EVOLUÇÃO E FINALIDADE, é impossível.
Portanto, veja-se a escala, do Espírito e da Matéria:
1 – Origem Essencial é Uma Só, Deus, Princípio ou Pai Divino.
2 – Tudo é por EMANAÇÃO, jamais CRIAÇÃO, e, portanto, o
Espírito é da Essência que Deus é. Começa com todas as VIRTUDES
DIVINAS EM POTENCIAL, movimenta e evolui no Cosmos ou dita
CRIAÇÃO MATERIAL, como encarnado ou desencarnado. Os Sete
Escalões Hierárquicos Fundamentais se subdividem em milhões
de graus ou matizes de graus, porque lentíssima é a evolução, o
desabrochamento, do DEUS INTERNO, pois o problema do Espírito
nunca foi de SALVAÇÃO, mas sim de AUTODIVINIZAÇÃO, VOLTA A
DEUS, COMO DEUS EM DEUS. Nenhum espírito, conhecido dos
terrícolas, é ainda UNO TOTAL, porém alguns já O representaram,
em suas funções messiânicas. Ser UNO é uma coisa, representar a
UNIDADE é outra coisa.
3 – Depois do Princípio, os Estados da Matéria são: Luz Divina,
Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido, porém tudo
gamático, apresentando escalões ou matizes, em proporções
vastíssimas, desconhecidas dos terrícolas.
www.uniaodivinista.org
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DA ESSÊNCIA DIVINA tudo emana, NELA tudo movimenta,
evolui e atinge a Sagrada Finalidade, a VOLTA A UNIDADE ESSENCIAL. Portanto, nos DOIS RAMOS, O MATERIAL E O ESPIRITUAL,
existem os mais atrasados e os mais adiantados, os mais brutos
e os mais sublimados, os mais e os menos hierarquizados. Leis
Regentes Fundamentais não permitem aparências de REALIDADE HIERÁRQUICA, e as leis térmicas, físicas, químicas, mecânicas,
etc., provam isso. Para os espíritos, a SUPREMA LEI É DE ORDEM
MORAL, DE RESPEITO AO PRINCÍPIO E AO PRÓXIMO, E A JUSTIÇA
DIVINA TUDO SINTETIZA.
O atraso dos espíritos novos ou embrionários, fica evidenciado na ignorância, na negação, na brutalidade, na petulância, na
hipocrisia ou fingimento.
Nos Reinos Espirituais, nos lugares onde habitam os desencarnados de um Planeta, ali é que a JUSTIÇA DIVINA mais se apresenta
patente, porque a situação de cada um, ou dos paralelos, é a prova
dos RESULTADOS DAS OBRAS PRATICADAS. Quem fizer por habitar
Reinos de Luz e Glória, isso terá. Quem fizer por habitar os lugares
de pranto e ranger de dentes, isso terá. As encarnações podem
ser de PROVAS de trabalho ou função, podem ser de EXPIAÇÕES
de faltas ou débitos passados, e, podem ser de MISSÕES mais
ou menos elevadas. Em tudo está a JUSTIÇA DIVINA, pesando,
medindo, contando, determinando. Portanto, havendo faltas, ou
crimes, terão de ser pagos, até o último ceitil, marchando o filho
de Deus, no rumo da UNIDADE ESSENCIAL, DA VOLTA AO CADINHO
DIVINO. Porque no Princípio nada falha.
O MAIS IMPORTANTE A SABER
Sabendo o filho de Deus ou do Princípio, QUE UM É DEUS, QUE
UMA É A VERDADE, QUE UMA É A DOUTRINA DO CAMINHO, esse
filho de Deus compreenderá, que no período chamado NOVO CÉU
E NOVA TERRA, tudo será encaminhado no sentido DA MORAL
DIVINA, DO AMOR DIVINO E DA REVELAÇÃO DIVINA. Não se iludam
os fanáticos de religiões ou sectarismos antigos, e nem se entusiasmem os crentes em novos morbidismos religiosistas, porque tudo
quanto estiver fora da Lei Moral, do Cristo Modelar e Modelador,
e fora do bom cultivo dos Dons do Espírito Santo, sofrerá queda
total. Contra as LEIS REGENTES FUNDAMENTAIS ninguém sairá
vitorioso, e elas apontam no rumo da VERDADE QUE DIVINIZA, fora
15
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e acima de manobrismos de grupos ou particularismos quaisquer,
bem ou mal intencionados. Tudo isso para que, no seio da segunda
metade evolutiva, do Planeta e da Humanidade, ou do NOVO
CÉU E DA NOVA TERRA, ao falar alguém na VERDADE DIVINA,
não confunda com as caudais de erros e outras tantas marcas de
engodos ou hipocrisias, que nos antanhos tempos tanto prejudicaram o progresso dos filhos de Deus ou do Princípio. É necessário entender, e os fatos abaladores a isso obrigarão, que UMA
RENOVAÇÃO ÍNTIMA, PROFUNDA COMO NUNCA HOUVE ANTES,
TERÁ DE ACONTECER, EM CADA FILHO DE DEUS.
HISTÓRIA DAS GRANDES REVELAÇÕES
Como existe um traço de união, entre as Grandes Revelações,
ou Grandes Bíblias, ou trabalho messiânico dos Grandes Iniciados,
importa conhecer a linha mestra, iniciática ou fundamental lendo
tudo quanto seja possível, tudo quanto foi e é INFORME VINDO DA
PARTE DE DEUS. Como não é fácil encontrar as Grandes Bíblias, em
vernáculo, indicamos livros de grandes Autores, que resumiram
tudo, apresentando os ensinos iniciáticos de modo simples:
OS GRANDES INICIADOS – Estuda 8 dos Grandes Iniciados.
HARPAS ETERNAS – Apresenta as Antigas Iniciações, os Oráculos,
etc.
ÍSIS SEM VÉU – Outra obra monumental, apresentando as
verdades iniciáticas.
BAGAVAD GITA – A suprema mensagem da Sabedoria Antiga,
Código de Divino Monismo ou Ciência da Unidade, livro de cabeceira de Einstein, Chardain e outros sábios.
BÍBLIA JUDEU-CRISTÃ – Apresenta a Lei Moral, o Cristo Modelo
de Conduta e o ESPÍRITO DE DONS, SINAIS E MARAVILHAS, OU
ESPÍRITO SANTO, derramado sobre a carne.
LIVRO DOS ATOS DOS APÓSTOLOS – É o VERDADEIRO LIVRO
DOS MÉDIUNS, pois apresenta Jesus, o DERRAMADOR DO ESPÍRITO
DE DONS E SINAIS sobre toda a carne, ao voltar como espírito,
para cumprir a PROMESSA DIVINA. Dizer se alguém cristão, sem
conhecer e sem praticar o que Jesus manda, nos ATOS, é obra de
blasfemos ou loucos.
A VIDA ALÉM DO VÉU – Primeira série de obras, três livros
maravilhosos, contando sobre a vida depois da desencarnação.
Inaugurando os relatos da vida e além túmulo, o faz com verdadeiro
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conhecimento de causa, falando sobre os Altos Escalões Direcionais, dos Planetas, Sistemas Planetários, Grupos de Sistemas,
Galáxias e Metagaláxias, etc. Ninguém deve ignorar esta obra.
A VIDA DOS MUNDOS INVISÍVEIS – Outra obra monumental,
série de alguns livros, com relatos da vida além do túmulo, também
da década 1.910, também inaugurando tais informes, por ordem
da Direção Planetária.
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS – Aquele
EVANGELHO ETERNO, prometido à Humanidade em Apocalipse,
14, 6, para FUNDIR TODAS AS GRANDES REVELAÇÕES, EM UMA
SÓ, como proclamam os avisos do Apocalipse, do capítulo 11 em
diante.
MENSAGEM DO ANJO DO APOCALIPSE – Do Relator, e não de
outro qualquer, dos muitos citados no Apocalipse.
MENSAGEM DO ANJO DO SARÇAL – Os Grandes Iniciados,
Instrutores, Patriarcas, Profetas ou Cristos, todos eles foram
guiados por ALTOS ANJOS OU MENSAGEIROS CELESTIAIS, e,
Moisés, o transmissor do SUPREMO DOCUMENTO, teve o Anjo do
Sarçal, o REPRESENTANTE DO PRINCÍPIO, COMO GUIA ESPIRITUAL.
MANUAL DIVINISTA – Síntese da Verdade Iniciática Total.
Lembre se, leitor, que Apóstolo da Verdade é todo aquele que,
como o Cristo Exemplar ensinou, procura CONHECER A VERDADE
E PRATICAR O BEM. Conseguintemente, é obrigação de cada um,
que nos conhecimentos e práticas visa atingir A VERDADE QUE
DIVINIZA, facilitar a seus irmãos o mesmo conhecimento, para que
também saibam por si mesmos como agir. Faça-se Apóstolo da
Verdade, do Amor e da Virtude, ajudando a imprimir e a divulgar
este EVANGELHO DAS CURAS ETERNAS. Porque nenhum poder
humano, individual ou grupal, antigo ou moderno, irá deter o fim
do primeiro céu e da primeira terra, e o início do NOVO CÉU E
DA NOVA TERRA, com a JUSTIÇA DIVINA sacudindo severamente, nalguns casos violentamente, a quantos agentes da ignorância e do atraso, pretendam continuar no seu criminoso mister. A
hora histórica é de informar certo. Faça a parte que lhe cumpre,
nada mais, colocando um exemplar deste EVANGELHO DAS CURAS
ETERNAS, nas mãos de familiares, parentes, amigos, conhecidos e
desconhecidos, isso que constitui a Humanidade, porque só assim
estará cumprindo a ORDEM DO CRISTO MODELAR E MODELADOR,
quando ao voltar como espírito, ordenou:
17
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“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.
Religiões e sectarismos com seus tremendos e criminosos
interesses subalternos foram se levantando no Mundo, encobrindo
a Doutrina do Caminho, escondendo as verdades bíblico-proféticas, desviando as gentes das leituras textuais, blasfemando contra
os Dons do Espírito Santo ou chamando os coisa do diabo, etc.
A Excelsa Doutrina do Caminho, que tem fundamento na Lei de
Deus, no Cristo Modelo de Comportamento e nos Dons do Espírito
Santo, Carismas ou Mediunidades, aguarda, leitor, o teu trabalho
apostolar, a tua atividade, o teu exemplo. Estás vivendo, na carne,
a hora apocalíptica mais difícil de quantas a Humanidade já viveu.
Faça com que todos aprendam a ler a Bíblia, porque nenhuma de
suas profecias deixará de ter cumprimento, custe o que custar, doa
a quem doer.
A VIRTUDE DO ESPÍRITO SANTO
Deus, Cristo Modelo e Espírito Santo, são os TRÊS FATORES
INICIÁTICOS FUNDAMENTAIS de toda a sabedoria bíblico-profética.
Não dependendo de Bíblias, Códigos, Testamentos, Codificações
ou quaisquer convencionalismos humanos, ou relativos, tornaram-se, entretanto, nas costas largas ou nos pretextos, para toda
sorte de capciosas maquinações, de quantas politicalhas religiosistas e sectárias se têm levantado no Mundo, no seio da Humanidade. Como jamais poderia haver a VERDADEIRA RESTAURAÇÃO DO
CRISTIANISMO, fora dos TRÊS FATORES INICIÁTICOS FUNDAMENTAIS, convidamos cada leitor a estudar por si mesmo, ter a sua
própria concepção, ainda que também relativa ou falha, pois esse
é o único modo de poder reagir contra os engodos, os convencionalismos maliciosos, que visam defender e engordar agrupamentos ou indivíduos portadores de cínicos intentos.
O Espírito Santo sempre foi, é e será, o INSTRUMENTO INTERMEDIÁRIO, entre Deus, os Altos Escalões Direcionais, de Mundos
e de Humanidades, e os filhos de Deus, encarnados e desencarnados, ainda bastante inferiores na escala evolutiva, isto é, altamente necessitados de recursos sempre conhecidos como GRAÇAS
CONSOLADORAS. As Onze Grandes Bíblias da Humanidade não
existiriam, e muito menos a Bíblia judeu-cristã, a única que tem
sentido profético, se o fator DONS DO ESPÍRITO SANTO não existisse, por DETERMINAÇÃO DIVINA.
www.uniaodivinista.org
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Filho de Deus, que não saiba conhecer e cultivar os Dons do
Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, fatalmente se estará
comprometendo perante a JUSTIÇA DIVINA. Ignorar é crime,
blasfemar é crime, usá-los para praticar feitiçarias é crime.
Procure entender, filho de Deus, que Graça é essa, que o Princípio DERRAMOU SOBRE TODA A CARNE, e que homens ignorantes
e perversos têm procurado prejudicar, alguns escondendo, outros
falseando interpretações, outros negando, outros usando mal,
outros colocando longe e fora dos filhos de Deus, outros transformando em instrumento de explorações religiosistas e sectárias,
politicalhas, manobrismos de grupos politiqueiros, etc. Nenhum
homem, nenhuma instituição, cria os Dons do Espírito Santo, ou
fabrica portadores de Carismas ou Mediunidades. Em termos de
Cristianismo, entenda bem, tal e qual os textos bíblicos provam,
somente a Bíblia é livro que ensina fundamentalmente, essencialmente, porque desde os Patriarcas de antes e de pós Dilúvio, prova
o seu cultivo em caráter privado ou secreto. Com Moisés aparece
desejoso de generalização, e, com o Cristo Modelo toma a característica de derrame sobre toda a carne ou Batismo de Espírito Santo.
O Livro dos Atos dos Apóstolos é o VERDADEIRO LIVRO DOS
MÉDIUNS, porque é o único que relata a volta de Jesus em espírito,
para cumprir a Promessa Divina, de tornar os Dons do Espírito
Santo em GRAÇA CONSOLADORA GENERALIZADA. Aos que se
dizem cristãos, cultivadores das práticas doutrinárias do Cristo
Modelo, cumpre ler e estudar esse Livro da Bíblia, para saber certo
em que GRAÇA Jesus fundamentou a Doutrina do Pai, da qual
sempre se disse humilde transmissor. Cristianismo sem o conhecimento e o cultivo sadio dos Dons do Espírito Santo não existe, e
o que as gentes menos conhecedoras vivem praticando, como se
fosse Cristianismo, é apenas corrupção, desvio, erro.
A VERDADE ESSENCIAL E OS SÍMBOLOS
Quando os símbolos, os sinais, as figuras, as fórmulas traçadas,
são certas ou inteligentes, como as usadas na antiguidade, nas
Escolas Iniciáticas ou nos Oráculos, tinham por objetivo doutrinário demonstrar que TUDO EMANA DO UM, MOVIMENTA NO UM,
EVOLUI NO UM E SE REINTEGRA NO UM, DEUS OU PRINCÍPIO. Com
a evolução dos espíritos, dos filhos de Deus, todos os exteriorismos,
todos os formalismos, todos os ídolos terão de findar, triunfando o
cultivo da VERDADE ESSENCIAL, DO ESPÍRITO E DA VERDADE.
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Como Cristo Modelar e Modelador, Jesus ensinou certo e para
sempre, quando mandou AMAR A DEUS EM ESPÍRITO E VERDADE,
fora e acima de malabarismos idólatras ou quaisquer outros artifícios. A Lei de Deus já ensinava e ensina a mesma coisa, isto é, não
cultivar imagens ou aparências, ou objetos quaisquer, como se
fosse o Princípio ou Deus. Ninguém melhora, sem deixar de ser
pior... Ninguém se transforma em verdadeiro, sem deixar de ser
mentiroso... Ninguém se transformará em Espírito e Verdade, sem
abandonar idolatrias, formalismos, simulacros mudos ou aparências de culto verdadeiro...
Cumpre entender, de uma vez para sempre, que o problema do
espírito nunca foi e nem será de SALVAÇÃO, mas sim de DESABROCHAMENTO DAS VIRTUDES DIVINAS QUE CONTÉM EM POTENCIAL. Todos foram emanados de Deus, o Princípio, COM TODAS
AS VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL. Desabrochá-las, eis o
programa. Por isso o Cristo Modelo ensinou que o REINO DE DEUS
está dentro de cada um, não vindo com mostras exteriores ou de
fora. Desiludam-se os que estão viciados na compra de idolatrias
ou malabarismos, gestos ou simulações, acreditando com isso
ficarem bem perante a JUSTIÇA DIVINA. Os lugares de pranto e
ranger de dentes estão cheios de gentes que andaram comprando
e vendendo simulações ou idolatrias, deixando para trás o que a
Lei de Deus e o Cristo Exemplar mandam praticar, na vida social,
no trato entre irmãos. Sem MORAL e sem AMOR, nas obras, tudo
marcha para o sofrimento. E a Revelação, os Dons Espirituais,
sejam cultivados com discernimento.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
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O TRIÂNGULO IMORTAL

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