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.
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Contém Sublimes Orações, informes sobre o Verbo Divino que
comandou a feitura do Planeta, o aparecimento da Raça Mãe, a
vinda da Raça Adâmica, o trabalho dos Grandes Iniciados, Mestres,
Profetas ou Cristos, a Encarnação do Verbo Divino, o Seu Batismo
em Dons do Espírito Santo, as contradições que viriam tudo
corrompendo, a importância do Livro dos Atos, das Epístolas e do
Apocalipse, e, principalmente, os avisos, de ORDEM DIVINA, sobre
a entrada do Planeta e da Humanidade, no período chamado
NOVO CÉU e NOVA TERRA.
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O DESTINO DA AMÉRICA
Glória a ti, Atlântida redescoberta,
Brilhe em ti, Cristianismo restaurado,
E tua fronde altaneira, em luz referta,
Esplenda em verdade, roteiro divinizado.
Em tuas plagas, no antanho fendidas,
Por dilúvio, que a Suma Justiça cominou,
Um novo céu esplenda, e derrame floridas
Messes Divinas, que o bom Deus te enviou.
Não desvies agora, dos anseios da luz,
Da vera Doutrina, do Amor que a diviniza,
Daquele Consolador, derramado por Jesus
No sublime Pentecostes, que Deus eterniza.
Tua Aura espalhe, os clarões doutrinários,
Teus brados proféticos, fecundem a Terra,
Teus feitos de amor, lembrem lampadários,
Vertentes da Glória, que o Cristo encerra.
Desapareçam de ti, as manchas infiéis...
Desvios da virtude, que as trevas puniram,
E aquele novo céu, em teus luzentes anéis,
Revelem o Amor, aonde as dores sumiram.

O VERBO TERRESTRE E SUA TAREFA MESSIÂNICA
O Verbo Terrestre ou Cristo Modelar e Modelador, ou Aquele que,
à frente de legiões espirituais, menores em hierarquia, comandou
o adensamento da Luz Divina, o princípio da Matéria, para que,
um dia, mais um Planeta existisse, ou mais uma Casa Cósmica,
onde espíritos ou filhos de Deus pudessem viver, agir, movimentar
suas possibilidades, desabrochar suas Virtudes Divinas, até um dia
virem a ser Espírito e Verdade, Deus em Deus, ou realizarem o Vós
Sois Deuses, como ensina a Bíblia.
O adensamento passa da Luz Divina para a Energia, desta para o
Éter, deste para a Substância, desta para o Gás, deste para o Vapor,
deste para o Líquido e deste para o Sólido, mas tudo gamático,
escamado, subdividido em múltiplos escalões ou níveis, e, também,
interpenetrado, formando os elementos constituintes da Matéria
Cósmica Planetária.
Entretanto, no Princípio, tudo é apenas Deus, Princípio, Pai
Divino, Senhor Único, Essência Divina, Supremo Arquiteto, ou
qualquer nome que Lhe queiram dar, contanto que seja Princípio,
Causa Originária. Do Princípio parte a Vontade, Ele mesmo fornece
Elementos e Leis, e, um filho cristificado, é designado o Verbo
Comandante, para que os Elementos sejam aplicados, sempre
segundo Leis Fundamentais, ou aquelas que facilitarão o retorno,
a sublimação, a volta ao Cadinho Divino.
Porque tudo quanto deriva do Cadinho Divino, da Causa Originária ou Deus, a Deus retornará, em Plenitude Vibracional. O que
é e existe, portanto, seja espírito ou matéria, de Deus ou do Princípio deriva, sendo parte e relação, sujeito à Lei de Progresso, ou de
movimentação dos valores internos, para que um dia retornem e
formem a Unidade Divina, o UM ESSENCIAL.
O Verbo Terrestre, ou Aquele Alto Oficial que foi designado, para Modelar e Modelador deste Planeta, é conhecido com
o nome de Jesus, e, portanto, como Ele mesmo afirmou, já era,
antes que o Planeta existisse. Atrás de todos os fenômenos,
telúricos ou espirituais, estão sempre Altos Oficiais, Verbos ou
Cristos, que comandam segundo Leis Fundamentais, Planetas,
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Sistemas Planetários, Grupos de Sistemas, Galáxias e Metagaláxias,
tudo é comandado por Altos Oficiais, Verbos ou Cristos, em Escala
ou Gradações Hierárquicas cada vez mais elevadas ou DIVINIZADAS.
Todas as Ordens Divinas, ou toda Vontade de Deus, transita
pelos Escalões, de baixo para cima e de cima para baixo, como é
fácil entender, e nada foge à Lei dos Escalões, nada foge às Leis
Regentes Fundamentais, porque em tudo prevalece UMA SÓ
JUSTIÇA DIVINA. Aqui reside o Ponto Culminante, em tudo e para
tudo, e todo filho do Princípio virá a reconhecer, que Leis Fundamentais tudo regem, porque UMA SÓ JUSTIÇA DIVINA a tudo
preside. Jamais alguém encontrará, fenômeno sem causa determinante, material ou espiritual, porque o Princípio tudo preside e Sua
Justiça a tudo Ordena. Os Verbos ou Cristos, em qualquer Escala,
executam ordens, nada mais. Desabrochando cada vez mais o
DEUS INTERNO, OU VIRTUDES DIVINAS, que no óvulo ou centelha,
estavam em ESTADO LATENTE, os Verbos ou Cristos marcham
para a UNIDADE DIVINA, O UM ESSENCIAL OU DEUS. Esta realidade paira acima do poder de concepção dos terrícolas, porém é
assim, e na Divina Ubiquidade encontra o SUPREMO DESIDERATO.
O importante, o essencial, é marchar para lá.
Cada Verbo ou Cristo, de qualquer Escala ou Nível Hierárquico,
das Metagaláxias ou de simples Planetas, representa O PRINCÍPIO, DEUS OU PAI DIVINO. Como a lei de Progresso é normal, os
Verbos ou Cristos vão subindo, assumindo mais elevadas funções,
até um dia, por assim dizer, PARTICIPAREM DO UM ESSENCIAL OU
DEUS. ESTA É A SUPREMA VERDADE, E CONTRA ELA NINGUÉM
TRIUNFARÁ.
Deve ser fácil entender, que o Verbo ou Cristo Modelar e Modelador, configura a Origem Divina, as Virtudes Divinas em Potencial,
o Movimento e Progresso de cada centelha, e, como tal, a Finalidade Sagrada de cada centelha ou filho de Deus. Por isso mesmo,
quando o Verbo se fez carne, referindo-Se às Leis Divinas e ao Seu
Messianato, falou em nome de Deus ou como Deus, e falou como
filho de Deus ou irmão de Seus irmãos, segundo as circunstâncias,
ou aquilo que devia ensinar, na ocasião. No Apocalipse, por ser
revelação simbólica e síntese iniciática, o Verbo e Modelo representa a chamada Criação, o Movimento e a Finalidade.
Humanamente, ou para cada indivíduo, o Verbo transmite
ensinos acima de tudo espirituais e morais, e, portanto, quando
um Imediato devia entregar a Lei Moral ou os Dez Mandamentos,
www.uniaodivinista.org
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o Verbo Transmissor falou como Deus. E ficou no mundo a Primeira
Testemunha, Fiel e Verdadeira, O CÓDIGO DE MORAL DIVINA. E
quando Ele encarnou, para DEIXAR A MODELAGEM DE COMPORTAMENTO, falou como filho exemplar, apontou no sentido do Pai,
Deus ou Princípio, em orações, em pedidos, e, por fim, na hora
de deixar a carne, falando o certo: “PAI, EM TUAS MÃOS ME
ENTREGO”. E ficou no mundo a Segunda Testemunha, Fiel e Verdadeira.
Quem se esbater contra Elas será rebentado, e sobre quem Elas
caírem será esmigalhado. Como Sinal do Verbo encarnado, não
nasceu de homem nem deixou túmulo cheio, além de Se apresentar com o ESPÍRITO DE DONS E SINAIS – SEM MEDIDA.
Contra a Lei Moral e contra o Verbo ou Cristo Modelar a contradição atiraria suas pedradas, como vive atirando e por muito ainda
atirará, porque a Humanidade terrestre é ainda muito inferior, só
agora atingiu a juventude, o fim do primeiro céu e da primeira
terra, devendo começar a entrada naquele tempo que o Apocalipse chama de UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, isto é, a segunda
metade evolutiva, do Planeta e da Humanidade.
Com referência à Vontade de Deus, o Verbo mandava e manda
– “VAI E VIVE A LEI”.
Com referência ao Comportamento Individual, o Verbo mandava
e manda – “TOMAI O MEU EXEMPLO, PORQUE SOU MANSO E
HUMILDE DE CORAÇÃO”.
Cristianismo é Moral Divina, Amor Divino e Revelação Divina,
não é religião, não é seita, pode ser ensinado através de Bíblias,
Códigos Humanos, Testamentos, Codificações ou Tratados Doutrinários, PORÉM É ACIMA DE TUDO ISSO, porque nisso tudo está
a mão do homem, encarnado ou desencarnado, cheio de relatividades, manias, paixões, contradições, mórbidas inclinações, ou
tudo aquilo que é sujeito aos três maiores inimigos do espírito –
orgulho, egoísmo, vaidade.
É fácil entender, que o Infinito, a Eternidade, as Leis Regentes
Fundamentais, os Mundos e as Humanidades, para serem, como
DERIVAÇÕES DE DEUS, nunca dependeram de Bíblias, Códigos
Humanos, Testamentos escritos por homens... Codificações ou
Tratados Doutrinários... Importa que os homens os recebam,
tenham, estudem, reformem para melhor, MAS, ENTENDAM BEM,
NÃO FAÇAM CONFUSÃO, INVERTENDO OS TERMOS, pensando que
Deus e Seus Verbos sejam dependentes de conceitos humanos.
3
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Por que, o Verbo ou Cristo Modelo não escreveu? Porque o
EVANGELHO DO VERBO OU CRISTO É O MESMO VERBO OU CRISTO
MODELO, EM SUA SIGNIFICAÇÃO. Quem escreveu, foi quem viu e
entendeu como pôde, nada mais, ficando a dever a PARTE TRANSCENDENTE, que era de antes de haver Mundo, que foi no Mundo,
e que marcha acima do Mundo, conduzindo o Mundo e a Humanidade, no rumo da FINALIDADE SAGRADA.
Entretanto, chegou o tempo daquele Semelhante ao Filho do
Homem, que guiará com Vara de Ferro, com o Evangelho Eterno, a
Bíblia do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA, tudo como está prometido no Livro da Revelação – o Apocalipse Imortal, SEM FIM.
SIGNIFICAÇÃO MESSIÂNICA DO VERBO PLANETÁRIO
Quem entendeu o que já foi dito, compreendeu a função messiânica do Verbo Planetário, através da influência, ora indireta, ora
direta, porém perene, acompanhando o desenvolvimento dos
espíritos e das coletividades, no transcurso dos ciclos e das eras.
Como é normal, toda coletividade é constituída de elementos de
vanguarda e de elementos de retaguarda, estando no centro a
porção meio termo. Porque sempre uns aprenderão com os outros,
e a mistura de elementos de variantes níveis evolutivos, favorece
os intercâmbios educativos.
Já é muito conhecido que, sobre a Raça Evita, Primitiva ou Raça
Mãe, a Raça Adâmica ou Advinda se estabeleceu, surtindo normais
vantagens para ambas, porque Eva ganhou em experiências e
Adão teve oportunidades para ressarcir culpas, rebeldias contra
as Leis Divinas, naquele Planeta do sistema da Cabra. Eva nunca
foi mulher, Adão nunca foi homem, como querem os adultérios
lavrados no Gênese. Embora o caráter simbólico do Gênese, o fato
é que, acima de tudo, houve tremendas corrupções, desviando o
sentido dos ensinos bíblicos.
O entrosamento da Raça Mãe e da Raça Adâmica rendeu em
experiências, ciências, artes, filosofias, técnicas, indústrias, comércios, etc. Os conceitos espiritualistas, filosofias, técnicas, supersticiosos, clericais, sectários e outros, foram tendo oportunidades,
movimentações, erros e acertos, com choques, guerras, toda sorte
de acontecimentos, melhores e piores, sangrentos e não sangrentos, como não poderia ser de menos, em uma sociedade constituída de primitivos e punidos.
www.uniaodivinista.org
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Quando o Verbo se fez carne, fazia para cima de duzentos e
quarenta mil anos, que havia ensinos revelados, vindos por agentes
encarnados, cujas faculdades permitiam contatos com desencarnados. Pouco importa que chamassem, ou chamem, anjos,
espíritos ou almas, a tais indivíduos desencarnados, bem ou mal
intencionados, melhores ou piores, porque os encarnados nunca
foram diferentes. Por Deus todos são espíritos, Virtudes Divinas
em potencial, portadores de falhas, inferioridades, acertos e erros.
A Terra, ou sua Humanidade, ainda não teve DEZ VULTOS
LUMINARES MAIORES, incluindo o Transmissor da Lei de Deus e o
Verbo Terrestre encarnado. E quando apontamos as DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS, tudo resumimos, em termos
de MORAL e de AMOR, acrescentando ainda a Graça da Revelação, que é consoladora. No seio de tais acontecimentos, através
dos milênios, tarefeiros das ciências, artes e todos os ramos do
conhecimento, foram contribuindo com o que puderam, e nunca
faltaram embargos, falsidades e traições, movimentos e guerras,
agenciados por facções monopolizantes, engodantes, criminosas,
etc. A Verdade e o Progresso sempre prejudicaram fartas porções
humanas, interesses criados, que, também, lançaram mãos de
criminosos recursos, para defender seus mesquinhos interesses. A
luta entre o BEM e o MAL, que sempre existiu, ainda existe e por
muito existirá, e quem quiser realmente vencer, não deixe de lutar
a boa luta.
Os maiores inimigos da MORAL e do AMOR sempre estiveram nos meandros iniciáticos, religiosos, sectários, filosóficos,
etc. Porque os maiores erros são aqueles praticados em nome da
VERDADE, do AMOR e da VIRTUDE. E os donos de religiões, das
clerezias, dos sectarismos, sempre se arvoraram em juizes de Deus,
donos da Verdade e fiscais das consciências alheias. Os pretextos
sempre variaram, variam e hão de variar, mas nos fundamentos a
ignorância e a hipocrisia estiveram e estão de pé.
Como a CHAVE INICIÁTICA é constituída de MORAL DIVINA,
AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA, quem ler o que vai adiante,
se quiser, terá a ALMA DA EXCELSA DOUTRINA DO CAMINHO,
deixada no mundo por Aquele Verbo Terrestre, que era de antes
de todas as Bíblias, Códigos Humanos, Testamentos, Codificações
e Tratados Doutrinários. E se alguém quiser dar-se ao trabalho de
ler o Livro da Revelação, o Apocalipse, com todo o seu potencial
de visão profética, compreenderá que a VERDADE QUE DIVINIZA
5
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é tratada em palavras, livros ou documentos, muito importantes e
necessários, porém pairando acima de formas, formalismos, relativismos, verdadezinhas que nascem e morrem.

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.

QUE FIZESTE DO BATISMO DE ESPÍRITO SANTO?
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.
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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.
“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.
7
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“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.
“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.
QUE ORDENOU O VERBO ENCARNADO?
No primeiro capítulo do Livro dos Atos, ao voltar em espírito,
Jesus mandou que cultivassem os Dons do Espírito Santo e estendessem a Excelsa Doutrina sobre toda a Terra. Jesus falava em
DOUTRINA DO PAI, em aramaico, e não pronunciou a palavra
Evangelho. E nunca disse que estava fabricando verdades para o
Princípio, Deus ou Pai Divino, porém sempre avisou – “A DOUTRINA
É DO PAI, NÃO MINHA”.
Veio como UNGIDO, nunca unigênito, que isso não existe em
Deus. Os homens andaram e andam adulterando textos, interpolando, tirando e pondo, e vivem praticando tais falhas, porém
jamais conseguirão enganar a JUSTIÇA DIVINA.
Se o Princípio, Deus ou Pai Divino, tivesse de ser, existir e agir,
segundo os palpites humanos, crédulos ou incrédulos, estaria
perdido na vastidão das ignorâncias, das hipocrisias e dos erros
humanos.
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A parte viva e vigente da Excelsa Doutrina foi, por DETERMINAÇÃO DIVINA, calcada ou estruturada, ou edificada, sobre os Dons
do Espírito Santo, como os textos provam totalmente. Afora os
textos transcritos acima, leiam isto:
“E estes sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão os
demônios, falarão novas línguas, manusearão as serpentes,
se beberem veneno não lhes fará mal, porão as mãos sobre os
enfermos e os curarão” – Marcos, 16, 17.
Entretanto, infeliz daquele que, por falta de discernimento, não
conhecendo a importância e a aplicação dos DONS DO ESPÍRITO
SANTO, OU CARISMAS, venha a fazer confusão, pretendendo
realizar aquilo, para o que não tiver dom ou faculdade. Se a Lei
Moral é fundamental e definitiva, como enclave por Deus inderrogável, e o Cristo Modelo é Exemplificador de Comportamento, e quem contra Eles agir será esmigalhado, sobre os DONS DO
ESPÍRITO SANTO, OU CARISMAS, importa que haja o máximo de
estudo, de análise, ou discernimento, porque através de tais dons
ou carismas, espíritos melhores ou piores, bons ou maus, de Deus
ou não de Deus, podem se comunicar, de variantes modos, influenciando bem ou mal, produzindo santos ou devassos, virtuosos ou
viciosos. Importa ler com atenção o texto de João Evangelista:
“Amados, não creais 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, 4, 1.
Como nenhum encarnado ou desencarnado, é maior do que a
Lei de Deus e o Cristo Modelo de Conduta, ou TESTEMUNHAS FIÉIS
E VERDADEIRAS, fácil é discernir, pois de modo algum haverá quem
traga uma nova Lei Moral nem quem venha a se constituir um
novo Cristo Modelar e Modelador. Não será difícil, a quem tenha
vontade de entender, não confundir entre Moisés e o Código de
Moral que transmitiu, e o Jesus que encarnou, para viver e entregar
à Humanidade o personagem ou a Instituição Modelar. A Lei Moral
e o Cristo Modelo são INSTITUIÇÕES DIVINAS, não são indivíduos.
Os indivíduos mensageiros passam, mas as INSTITUIÇÕES DIVINAS
que legam à Humanidade, não passam.
No período chamado NOVO CÉU E NOVA TERRA, os terrícolas terão fartíssimas oportunidades, gloriosas algumas e dolorosas outras tantas, de reconhecer a importância fundamental da
Lei Moral e do Cristo Modelo, no íntimo, profundo e inderrogável
esforço de desabrochar o DEUS INTERNO. Isto é, terão que provar,
9
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ou experimentar, na prática e duramente, que todo COMPORTAMENTO ERRADO, OU CONTRA A MORAL E CONTRA O AMOR,
custará pronta e imediata reação da JUSTIÇA DIVINA. Lembrem-se
bem daquele semelhante ao Filho do homem, e daquela vara de
ferro, que irão funcionar, como está assinalado no Apocalipse –
o novo Diretor Planetário e o maior rigor da Justiça Divina, tudo
consoante aos novos ciclos, com o seu progresso e com as suas
responsabilidades.
E muito cuidado com as verdadezinhas periféricas, com os
arranjos ou engodos fabricados pelos religiosos profissionais, ou
com as tabelinhas inventadas pelos fabricantes de doutrinas de
homens, encarnados ou desencarnados, porque a JUSTIÇA DIVINA
agirá, segundo os novos ciclos e seus progressos. Passada a fase
que trouxe até a juventude, terá início a fase que conduzirá até a
plenitude, até a divinização de cada filho de Deus. E isso significa
mais responsabilidade para com as Leis Regentes Fundamentais,
onde a Lei Moral e o Cristo Modelo pontificam, como TRILHAS
INDERROGÁVEIS, em caráter de fatores iniciáticos.
No vasto mercado das ignorâncias e das hipocrisias, legiões
existem que falam em Deus, na Verdade, na Lei Moral, no Cristo
Modelo e na Graça do Consolador, mas para atraiçoar aquilo que
as mesmas VERDADES DIVINAS DETERMINAM. E isso determina
que a JUSTIÇA DIVINA cobre tais faltas, individual e coletivamente, na carne e fora dela, de modo que ultrapassa os acanhados
poderes de análise humana. De qualquer ângulo que se observe
o problema do comportamento humano, para com a JUSTIÇA
DIVINA, o mais importante e inadiável é – LUTAR CONTRA TODO
E QUALQUER INSTRUMENTO FABRICANTE DE IGNORÂNCIAS E
HIPOCRISIAS.
Desgraçadamente, os maiores inimigos do progresso humano,
partindo de cada indivíduo, são os religiosismos e os sectarismos,
são os interesses criados ou subalternos por eles defendidos, com
fanatismos criminosos, em benefício de panças, bolsos, orgulhos,
egoísmos e vaidades. Falsas ciências e falsas bondades espontâneas funcionam, e muito prejudicam, PORÉM O PIOR É PRODUTO
DA HIPOCRISIA, DO FERMENTO DOS FARISEUS, DA MENTIRA
CONSCIENTE, OFICIALIZADA E IMPOSTA ATRAVÉS DE APARÊNCIAS
DE CULTO VERDADEIRO, ATRAVÉS DE FORMALISMOS, DE SIMULAÇÕES, DE TABELINHAS QUE DOGMATIZAM ERROS, FALHAS E
OMISSÕES PROFUNDAMENTE PREJUDICIAIS.
www.uniaodivinista.org
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Costas largas têm tido os Grandes Iniciados, Instrutores, Profetas,
Mestres ou Cristos, porque tendo eles transmitido os ensinos ou
exemplos que puderam, foram logo transformados em RESPONSÁVEIS RELIGIOSISTAS E SECTÁRIOS, pelos fabricantes de tais erros,
que, deixando para trás a MORAL DIVINA, O AMOR DIVINO E A
REVELAÇÃO DIVINA, fabricaram e impuseram às gentes os seus
fermentos, as suas simulações exploradoras, os seus estatutos
humanos maliciosos e retrógrados. A Verdade jamais deixará de
ser fogo, e no período chamado NOVO CÉU E NOVA TERRA, Ela
queimará com muito mais rigor, fazendo compreender o que representam A MORAL DIVINA, O AMOR DIVINO E O CULTIVO PONDERADO DA GRAÇA QUE É A REVELAÇÃO, O CONSOLADOR GENERALIZADO PELO CRISTO EXEMPLAR, NO GLORIOSO PENTECOSTES,
COMO EXPÕE O LIVRO DOS ATOS.
Jamais haveria a entrada em tal período, sem que alguém viesse
alertar os filhos de Deus, porque o Deus de Verdade, o Princípio,
que tais coisas mandou revelar, não é ignorante, contraditório e
traidor de Seus filhos. A ignorância funciona, a contradição produz
malefícios tremendos e a traição às Verdades Fundamentais contribuem para o atraso geral da Humanidade, e para alertar contra
tudo isso, o Cristo Exemplar sentenciou:
“Ai do mundo por causa do escândalo; mas, é impossível a este
mundo, deixar de apresentar escândalos.”
O escândalo, de então, é a IMORALIDADE de nossos dias, pois
moralidade e imoralidade não eram palavras usadas, para significar corrupção, depravação, distorção e palavras equivalentes. Na
Lei Moral, que é síntese, as advertências estão expostas com toda
profundidade. E o Cristo fez referência à inferioridade dos terrícolas, de onde surtem os erros, espontâneos e hipócritas.
Se para com a Lei Moral é assim, para com o Cristo Modelo
é igual a ocorrência de escândalos ou imoralidades e o profeta
Simeão, ao tomar o menino Jesus no colo, no Templo de Salomão,
proferiu:
“Eis aqui aquele, contra quem a contradição atirará suas
pedradas.”
Contra a Lei Moral e contra o Cristo Modelo, toda sorte de escândalos, imoralidades ou pedradas têm sido atiradas, são atiradas
e continuarão sendo atiradas. É normal o erro espontâneo, por
falta de evolução ou experiência... Entretanto, que se acautelem
11
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os fabricantes de erros propositais, os hipócritas, porque outros
tempos significam outras responsabilidades. Conceitos humanos,
fiéis ou infiéis, jamais terão influência sobre as Leis Regentes
Fundamentais que ordenam o escalonamento dos ciclos e das
eras. O muito que pode acontecer, aos que emitem conceitos ou
opiniões, é se saírem bem ou mal, individualmente, segundo como
suas opiniões ou conceitos estiverem mais ou menos concordes
com as Leis Divinas. Os lugares de pranto e ranger de dentes, e as
encarnações expiatórias, falam certo sobre aqueles que serviram
de pedra-de-tropeço no caminho da VERDADE...
E não é necessário repetir, que os Altos Oficiais, que funcionam
logo abaixo da Direção Planetária, observando a conduta humana,
na carne e fora dela, sempre encontraram nos donos de religiões,
seitas e doutrinas, os grandes fomentadores de erros propositais,
isto é, de hipocrisias. No fundo de tais sujidades, também sempre
foram encontradas estas imoralidades – egoísmos, orgulhos e
vaidades...
Como o trabalho inicial do Verbo Divino Terrestre, ou do espírito
que comandou o adensamento dos elementos, à frente de legiões
imediatas, para o Planeta existir, tem ligação normal com a parte
final, ou ponto de chegada, que é integrar a Unidade Divina,
importa que todo filho de Deus saiba, que a Doutrina transmitida
por Ele não termina no último capítulo do Evangelho Segundo João
Evangelista, e sim no capítulo final do Apocalipse, que, por isso
mesmo, compreende os fatos que terão de acontecer, até a consumação evolutiva do Planeta e da Humanidade, isto é, daqueles que
foram herdando o Planeta, através dos cicios e das eras. Porque
haverá, de tempos a tempos, seleções normais.
Entenda cada um que, na História de um Planeta, e de uma
Humanidade, está em grande parte a história de um espírito, filho
de Deus como todos os outros, porém ungido ou delegado, para
tudo aquilo que compreende o trabalho construtor e direcional. É
de antes que houvesse mundo, com o mundo, com a Humanidade, com o trabalho dos Grandes Iniciados, Patriarcas, Instrutores,
Profetas, Mestres ou Cristos, e, portanto, para além dos registros
escritos, mesmo que estes façam referência a tais acontecimentos, em função e como consequência das verdades proféticas ou
revelacionistas, isto é, do Ministério da Revelação, a quem cumpre
advertir, ilustrar e consolar.
www.uniaodivinista.org
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No trabalho de Kardec ficou dito, que ele é incompleto, falho e
omisso, carecente de reparos e progresso.
Também ficou dito, que deveria Kardec voltar, em novo corpo
e em outras condições, para então terminar a obra restauradora.
Como a Codificação não entrou no Livro dos Atos, nas Epístolas
e no Apocalipse ou Livro da Revelação, qualquer pessoa inteligente
e honesta pode conceber o que ela contém de incompleta, falha e
omissa, etc.
O término da restauração se daria, com os avisos sobre o NOVO
CÉU E A NOVA TERRA, isto é, contendo os informes do Livro dos
Atos, das Epístolas e do Apocalipse, isto é, de tudo quanto engloba
a profecia sobre a grande renovação do mundo, com todos os seus
abalos, com todas as suas dores e glórias, maravilhas e desesperos,
proveitosas descobertas e profundas comoções.
Para o momento histórico e doutrinário, o mais imperioso é ler
com atenção o Livro dos Atos e os cinco capítulos finais do Apocalipse, porque eles remetem o estudante de doutrina às origens e
às finalidades, do Planeta e da Humanidade, no trabalho do Verbo
Divino, ungido para tal função. Embora muitos Diretores venham
normalmente a passar pela Direção Planetária, a Marca do Reino
pertencerá sempre ao Verbo Inicial, e disso falou Gabriel, quando
anunciou a Maria, que Dele viria a ser mãe carnal.
Se, para os terrícolas, encarnados e desencarnados, em virtude
do atraso espiritual, pouco importam origem e finalidade, do
Planeta e da Humanidade advertimos que os fatores Lei de Deus,
Cristo Exemplar e Ministério da Revelação, têm importância fundamental. Se houver inteligência e probidade, em alguém, esse
alguém entenderá, que contra os Três Pilares Básicos do Cristianismo jamais alguém conseguirá triunfar. É hora apocalíptica,
portanto, de todos os terrícolas promoverem uma profunda revisão
em seus conceitos, principalmente os que se metem a donos de
religiões, seitas e doutrinas. As grossas falhas, que muito reinaram
e que ainda muito reinam, terão de enfrentar a vara de ferro, isto
é, a ação da JUSTIÇA DIVINA, com aquele rigor nunca visto na
História da Humanidade. Aos que vivem ouvindo atentos, palavrórios humanos, de encarnados e desencarnados, convidamos, nesta
hora bem grave da História da Humanidade, para que ouçam a Lei
de Deus e o Cristo Modelo, os RECADOS DE DEUS QUE JAMAIS
FALHARÃO, razão por que os seus inimigos serão esmigalhados.
13

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Manual Divinista

Através da História das Revelações, em Continentes, Países,
Raças, Povos e Civilizações, por Ordem Divina apareceram missionários, alertando sobre o Sinal dos tempos. Mais do que nunca,
em face da entrada na segunda metade evolutiva, do Planeta e
da Humanidade, ou da entrada no período chamado NOVO CÉU
E NOVA TERRA, importa que cada filho de Deus pense bem no
seu destino, isto é, no destino que terá de enfrentar, segundo o
COMPORTAMENTO a que se entregar.
Religiosistas profissionais, a bem de suas panças e outros interesses mundanos, chegam a pregar contra o COMPORTAMENTO, AS
OBRAS, e, com isso, em nome de Deus o que fazem é remeter
espíritos aos lugares de pranto e ranger de dentes. Tome cada um
o seu próprio cuidado, e muito alerta com os palpiteiros, principalmente os que fazem meio de vida com as Verdades Divinas.
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 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 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.
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,
www.uniaodivinista.org
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certamente somam carradas, e pretendem manter seus domínios,
para benefício de clerezias, sectarismos, igrejinhas, panelinhas,
súcias, etc.
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 nem deixou túmulo cheio,
porque era portador do ESPÍRITO DE DONS E SINAIS, SEM MEDIDA,
também não existem cismas, fingimento, 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.
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, etc. Entretanto, na Espaço e
no Tempo, a JUSTIÇA DIVINA esmigalhará seus inimigos.
9 – A Graça trazida, por Determinação Divina, pelo Cristo
Exemplificador, foi O DERRAME DE DONS DO ESPÍRITO SANTO,
também chamado CONSOLADOR OU ESPÍRITO DA VERDADE, para
constituir a parte viva e atuante, na comunicabilidade dos espíritos, na produção de curas, sinais e fenômenos tidos como supranormais. Cristianismo, sem DONS DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS
OU MEDIUNIDADES, é obra de criminosos, de corruptos, depravados ou invertidos.
10 – Os PADRÕES ETERNOS podem ser provados na prática por
estes motivos:
a – Todos gostariam de ter, nos semelhantes, praticantes da Lei
de Deus, porque todos gostariam de ser respeitados, no direito de
paz e de felicidade, para si, para sua família, para seu ganha-pão,
para sua Pátria e Nação, etc. Ou é mentira?
15
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b – Todos gostariam de ter, nos semelhantes, verdadeiros imitadores do Cristo Exemplo de Conduta, porque todos gostariam de
ter, nas horas de dor, precisão e angústia, necessidades e desesperos, um Divino Amigo ao lado. Ou é mentira?
c – Dos DONS DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS OU GRAÇAS
MEDIÚNICAS, sobre o QUE Jesus edificou a Doutrina do Pai, da qual
foi transmissor, qualquer pessoa inteligente e honesta gostaria de
ter pelo menos um, pois Jesus qualificou como SUPREMA BLASFÊMIA, aquela atirada contra o MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO OU
CONSOLADOR. Ou é mentira?
11 – Está findando a primeira metade evolutiva do Planeta e da
Humanidade, aquilo que no Apocalipse é chamado PRIMEIRO CÉU
E PRIMEIRA TERRA.
12 – Despontam, nos horizontes da História, o NOVO CÉU E
A NOVA TERRA, ou a segunda metade evolutiva do Planeta e da
Humanidade, e a VERDADEIRA RESTAURAÇÃO DO VERDADEIRO
CRISTIANISMO, não poderá vir sem tremendos e cruciantes abalos,
porque os erros humanos, religiosistas e sectários, assim obrigam.
13 – Os ignorantismos e erros dos religiosistas e sectários são
uns, os dos ateus e negadores do Princípio ou Deus são outros,
porém a JUSTIÇA DIVINA é acima de enganosos palpites humanos,
obrigando aos devidos reparos, no Espaço e no Tempo, sem discutir
e sem aturar discussões. Crédulos ou incrédulos, desconfiem de
suas concepções, de seus palpites, porque juiz de Deus e dono
da Verdade ninguém o é, e nenhuma Lei Regente Fundamental
funciona à custa de palpites humanos.
14 – Falsos profetas sempre existiram, encarnados e desencarnados, pois todo aquele que, em seus conceitos e em suas práticas
age contra o CÓDIGO DE MORAL DIVINA, CONTRA O CRISTO
EXEMPLAR E CONTRA O MINISTÉRIO DOS DONS DO ESPÍRITO
SANTO, fatalmente é falso profeta. Dentre os religiosistas e sectários é que mais eles imperam, porque a ignorância das gentes lhes
favorece impor seus ignorantismos, erros, falácias mentirosas ou
fingidas, simulações, liturgias ou convencionalismos inventados
por homens que disso fazem meio de vida ou profissão.
15 – No transcurso do período chamado NOVO CÉU E NOVA
TERRA, queiram ou não os homens, encarnados ou desencarnados, a JUSTIÇA DIVINA obrigará a irem VIVENDO A MORAL DIVINA,
O CRISTO EXEMPLAR E O CONSOLADOR, porque o SAGRADO
www.uniaodivinista.org

16

OBJETIVO, do Planeta e da Humanidade, por DETERMINAÇÃO
DIVINA, cada vez mais a isso obrigará.
16 – É lastimável que o homem, sendo tão insignificante, necessitado e miserável, podendo apenas se usar e a tudo de que ele
não é o Autor, se encha de tantos orgulhos, de tantas prepotências, julgando-se até juiz de Deus e dono da Verdade. Repudiando o
Princípio ou Deus, ou mentindo e inventando simulações, e contrariando Leis Regentes Fundamentais, retarda seu desabrochamento
íntimo, cava para si o pranto e o ranger de dentes, e, enfim, nada
consegue mudar, porque nada no Infinito e na Eternidade depende
dele. Na carne mero candidato a defunto, e como espírito sujeito
à JUSTIÇA DIVINA, que pretende fazer, com tamanha estupidez?
17 – Ventos apocalípticos varrerão a Humanidade, obrigando a
reconhecer a Lei Moral, o Cristo Exemplar e o Ministério da Revelação Consoladora.
18 – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é aquele
EVANGELHO ETERNO, prometido no Apocalipse, em torno de cuja
presença no mundo, os acontecimentos previstos, a partir do
capítulo 14, do Apocalipse, a tudo abalarão, para que tudo mude
no rumo da VERDADE QUE DIVINIZA. Volte-se o homem ao seu
Templo Interior, e ali procure o REINO DE DEUS, fora e acima de
mistificações quaisquer, de aparências que remetem às trevas e ao
atraso dos desabrochamentos divinizantes.
19 – As palavras mistério, milagre, enigma, e suas paralelas,
constituem o amparo da ignorância, da hipocrisia e de todas as
explorações religiosas e sectárias. Na ORDEM DIVINA tudo está
exposto, nada é ocultado a Seus filhos, tanto bastando que saibam
procurar e usar. Enquanto isso, só Deus, o Princípio, poderá dizer
com certeza, o quanto os erros religiosistas e sectários já conseguiram retardar a evolução da Humanidade.
20 – Ninguém será eternamente filho de Deus, do Princípio.
Toda centelha ou todo espírito, é emanado do Princípio com
TODAS AS VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, e, portanto, com
o desabrochamento total, virá a ser ESPÍRITO E VERDADE, COMO
O PRINCÍPIO O É. O período chamado NOVO CÉU E NOVA TERRA
trará, para todo espírito, quantas imposições sejam necessárias
para que disso se compenetre. Aquela VARA DE FERRO, de que
fala o Apocalipse, na autoridade daquele Semelhante ao Filho do
Homem, significa a JUSTIÇA DIVINA, agindo com muito mais rigor,
17
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porque outros são os tempos, aqueles assinalados no Apocalipse,
e de tudo se comoverá, para que os Desígnios de Deus triunfem,
e as patifarias ou engodos religiosistas e sectários comecem a
desaparecer da Terra e da Humanidade.
21 – Por ignorância ou má-fé, ou ambas as coisas, a serviço de
igrejas ou monopólios clericais, livros são escritos, enciclopédias
são editadas, o VERDADEIRO CRISTIANISMO fica para traz, a Lei
de Deus, o Cristo Exemplo de Conduta e o Ministério do Consolador são esquecidos ou corrompidos, adulterados ou desviados,
para que igrejas, sectarismos e monopólios clericais continuem
impondo corrupções e outras tantas iniquidades, fabricando o
atraso das gentes. E as gentes, uma vez atrasadas ou ignorantes,
creem neles e vivem a corrupção, não confiam na VERDADE da
Lei de Deus, não procuram imitar o Cristo Exemplar, e, por cima
de tantas prevaricações, blasfemam contra os DONS DO ESPÍRITO
SANTO, chamando‑os de coisa do diabo, etc.
22 – Um traço de união existe, entro os ensinos vindos, através
dos milênios, à custa do trabalho messiânico dos chamados Grandes
Iniciados, Mestres, Profetas ou Cristos, até culminar na entrega à
Humanidade da Lei Moral, do Cristo Exemplar e da Generalização dos Dons do Espírito Santo. Eles não vieram fundar religiões
ou sectarismos, clerezias ou súcias exploradoras das gentes, pois
apenas passaram à frente os ensinos que lhes cumpria passar,
como melhor puderam. Ninguém tem o direito de confundir entre
as VERDADES INICIÁTICAS FUNDAMENTAIS e os erros religiosistas fabricados posteriormente, por homens menos responsáveis,
politiqueiros e ávidos de prepotências mandonistas.
23 – Como praticar a Lei Moral? É na vida social, não em templos
de pedra ou coisa equivalente. É no templo da consciência, nada
mais.
24 – Como praticar o Cristo Exemplar? É na vida social, no trato
com os irmãos de jornada, dando aquilo que é cultivado no templo
da consciência, e jamais praticando formalismos, simulações,
lambetismos nauseabundos, etc.
25 – Como se deve cultivar os DONS DO ESPÍRITO SANTO? Em
comunidades, ou isoladamente, segundo os dons de cada um, fora
e acima de clerezias, comercialismos ou politicalhas, monopólios
de quem quer que seja, etc.
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26 – Aquilo que Jesus, como espírito, mandou fazer, está com
DOIS MIL ANOS DE ATRASO. Lendo o Livro dos Atos, as Epístolas e
o Apocalipse, qualquer pessoa pode ficar sabendo como se vive a
Excelsa Doutrina do Caminho, deixada no mundo por Jesus, cujos
fundamentos são: MORAL DIVINA, AMOR DIVINO, REVELAÇÃO
DIVINA.
27 – Contra o FOGO DA VERDADE se hão de rebentar todas as
estultícias humanas.
28 – A JUSTIÇA DIVINA sabe, totalmente, quem é APÓSTOLO DA
VERDADE, e quem é apóstolo de mistérios ou enganos inventados
por homens.
29 – Em face do NOVO CÉU E NOVA TERRA, que se alertem
quantos vivem cultivando mandamentos humanos, deixando
de lado os MANDAMENTOS DIVINOS. Fácil é iludir aos homens,
porém, impossível é iludir a JUSTIÇA DIVINA. Chegar a ser ESPÍRITO
E VERDADE, COMO O PAI O É, praticando e ensinando a praticar
corrupções doutrinárias, isso é completamente impossível.
30 – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é aquele
EVANGELHO ETERNO, que deveria vir, antes da entrada do NOVO
CÉU E NA NOVA TERRA. Porque Deus não falha em Seus Desígnios,
também não falha em SUAS PROMESSAS.
31 – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS ensina
a distinguir entre as VERDADES DIVINAS e as rasteiras e tantas
vezes impúdicas e repugnantes rasteiras verdadezinhas humanas.
Portanto, será a Glória de uns e a tormenta de outros.
O ESPÍRITO DO SERMÃO PROFÉTICO
Quem nada puder fazer, no seio da Lei Moral e do Cristo Exemplar,
também não o faça fora. Mistificações sempre imperaram, nos
meios religiosos e doutrinários, mas aquela mistificação que prima
por contradizer a MORAL DIVINA é a pior de todas. Aos corruptos, depravados ou invertidos, lembramos que atribuir ao AMOR o
condão de justificar desvios e sujidades, convence a homens, não à
JUSTIÇA DIVINA. Nas horas mais graves, de transição, mais importa
vigiar com austeridade, que nessas horas os espíritos se marcam
profunda e gravemente, em vista do porvir.
19
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CONHEÇA AS VERDADES INICIÁTICAS FUNDAMENTAIS
1 – A Lei de Deus ou Código Moral não manda ser fanático de
religião ou seita qualquer, com cleros ou sem cleros profissionais
e fabricantes de engodos, mas sim respeitar o Princípio ou Deus, e
amar o próximo, nas obras sociais.
2 – O Cristo Divino Molde, que para sinal imortal não nasceu
de homem e deixou o túmulo vazio, porque tinha o ESPÍRITO DE
DONS E SINAIS SEM MEDIDA, e contra quem a contradição atiraria
suas pedradas, também mandou procurar a VERDADE QUE LIVRA,
e jamais engodos religiosistas e sectários.
3 – Como agente de ligação, entre o Princípio, ou Deus, as legiões
de anjos, espíritos ou almas, ficou o Batismo de Espírito, o Derrame
de DONS DO ESPÍRITO SANTO, mediunidades ou carismas, e jamais
religiosismos, sectarismos ou engodos quaisquer.
4 – O trabalho messiânico dos Grandes Iniciados, Profetas,
Mestres ou Cristos, resultou nas 8 MAIORES BÍBLIAS DA HUMANIDADE, sendo que, dentre elas, só a Bíblia judeu-cristã tem espírito
profético, fala das ORIGENS, SALIENTA UM PROGRAMA E REMETE
A UMA SAGRADA FINALIDADE. Falar em Deus, na Verdade, na
Lei Moral, no Cristo Modelo e no Evangelho, SEM CONHECER O
TRABALHO DOS GRANDES INICIADOS, MESTRES OU CRISTOS, é
obra de parvos fanatizados pelos estreitismos religiosistas e sectários, ou de criminosos religiosos profissionais, para defender suas
panças, bolsos, orgulhos e vaidades, prepotências mandonistas,
etc.
5 – 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 veráculo, 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.
– ISIS SEM VÉU – Outra obra monumental, apresentando as
verdades iniciáticas.
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– BAGAVAD GITA – A suprema mensagem da Sabedoria Antiga,
Código de Divino Monismo ou Ciência da Unidade, livro de cabeceira de Einstein, Chardin 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 de além túmulo, o faz com verdadeiro 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 NOS MUNDOS INVISÍVEIS – Outra obra monumental, série de alguns livros, com relatos da vida além do túmulo,
também da década 1.910, igualmente 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 capitulo 11 em
diante.
Todas as religiões, todos os sectarismos, todos os fanatismos
doutrinários, em benefício de seus donos ou fanático, costumam
PÔR CABRESTO naqueles que, por falta de melhor conhecimento
da Lei de Deus, do Cristo Modelo e dos Dons do Espírito Santo,
a eles se entregam cegamente. Esses TRÊS FATORES BÁSICOS DO
VERDADEIRO CRISTIANISMO, jamais sujeitaram a quem quer que
seja, rotulismos, manias, fanatismos ou politicalhas prepotentes.
Cada consciência é o juiz dela mesma, perante a JUSTIÇA DIVINA.
Religiões e sectarismos também remetem aos infernos, ao pranto
e ranger de dentes, mas as OBRAS MORALIZADAS E AMOROSAS,
nunca farão isso.
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O QUE TODOS DEVERIAM ENTENDER
1 – Ao longo dos milênios, ciclos ou eras, o Princípio, Deus ou
Pai Divino, enviou, através dos Altos Escalões Direcionais, Grandes
Iniciados, Patriarcas, Profetas, Mestres ou Cristos, para ensinar
VERDADES INICIÁTICAS FUNDAMENTAIS;
2 – Eles ensinaram o que puderam, em seus respectivos tempos,
países, raças, povos e nações, e nunca pensaram em fundar religiões ou seitas, monopólios simuladores, engodos ou idolatrias,
repugnantes nobiliarquias clericais, politicalhas mandonistas,
estatutos despóticos o quanto estúpidos e retrógrados, etc.;
3 – Depois deles é que vieram os fabricantes de religiões, seitas,
nauseabundos mandamentos humanos, para colocá-los na frente
e acima dos Mandamentos Divinos, do Cristo Modelo de Comportamento e do DERRAME DE DONS DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS
OU MEDIUNIDADES, a Graça Consoladora que Jesus deixaria, como
pedra ou rocha, sobre a qual edificaria a Doutrina do Pai da qual foi
humilde transmissor;
4 – Antes de se dizer alguém CRISTÃO, estude e viva a Lei de
Deus, entenda e pratique o Exemplo de Comportamento de Jesus,
e, por cima disso, estude os textos bíblicos que ensinam o que é, e
para que servem, OS DONS DO ESPÍRITO SANTO, OS CARISMAS OU
MEDIUNIDADES;
5 – Religiosismos e sectarismos tudo encobrem, nada ensinam,
antes desviam as gentes, de tudo quanto mostram os textos
bíblicos, sobre os DONS DO ESPÍRITO SANTO. Importa que cada um
leia, estude, aprenda e saiba por si mesmo, para fugir de caudais
de erros e blasfêmias, inventadas pelos religiosos profissionais. A
hora apocalíptica é de RESTAURAÇÃO DO VERDADEIRO CRISTIANISMO, e a cada um cumpre o seu testemunho, porque da JUSTIÇA
DIVINA ninguém fugirá;
6 – Procurar um VERDADEIRO CENTRO ESPÍRITA, e ir orar para
os outros, no meio dos outros, é muito importante, porque é
dando que se recebe. As orações em conjunto operam maravilhas,
porque os Guias Espirituais sabem como manipular faculdades,
fluidos e os eletromagnetismos;
7 – Orar em casa, para hospitais e doentes, é fornecer elementos fluídicos e eletromagnéticos, que os Guias sabem como coletar
e aplicar;
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8 – Leituras iniciáticas fundamentais facilitam ALTAS VIBRAÇÕES,
por parte de quem o fizer, com sabedoria e recolhimento;
9 – Oração à Maria, Oração a Bezerra de Menezes, Oração
Para a Fluidificação da Água, Oração dos Pretos Velhos, Prece de
Abertura, e outras, REMETEM AOS ESCALÕES ESPIRITUAIS CERTOS,
porque em Deus não prevalecem ignorâncias e anarquias;
10 – Os Boletins distribuídos por nós apresentam os textos
bíblico-proféticos, para que as pessoas inteligentes e honestas
leiam, estudem e saibam, por si mesmas, o que é o VERDADEIRO
CRISTIANISMO, vivo e atuante, porque edificado sobre a Revelação
contínua, isto é, os DONS DO ESPÍRITO SANTO OU MEDIUNIDADES;
11 – O período, chamado no Apocalipse de NOVO CÉU E
NOVA TERRA, irá obrigar, através de acontecimentos abaladores, A COMPREENDER PORQUE DEUS ENVIOU À HUMANIDADE,
NOS DEVIDOS TEMPOS, OS AVISOS INICIÁTICOS FUNDAMENTAIS.
Angústias e desesperos forçarão as gentes à procura da VERDADE
QUE DIVINIZA, onde pontificam a Lei de Deus, o Cristo Modelo de
Conduta e a Graça do Consolador, da Revelação tornada pública
pelo trabalho messiânico de Jesus. Inglória é a luta daqueles que,
por ignorância ou má-fé, pretendem desviar as gentes da Lei de
Deus, do Cristo Modelo e da Revelação por Ele generalizada. A
JUSTIÇA DIVINA é acima de erros quaisquer, os tempos são outros,
e, portanto, procure cada um tomar o CAMINHO CERTO. Sem
MORAL, sem AMOR e sem REVELAÇÃO, tudo marchará para o
pranto e o ranger dos dentes.
SEM MUITA CONVERSA
Penam, nos lugares de pranto e ranger de dentes, e nas dolorosas encarnações, aqueles que lançaram mãos de todos e quaisquer recursos, para CONSERTAR A HUMANIDADE... Seja qual for
o prisma, por que se encare o problema do COMPORTAMENTO HUMANO, o mais importante é DAR DIGNOS FRUTOS PELO
EXEMPLO, como o Verbo Encarnado sentenciou... Em sentido
contrário, os pretextos podem ser muitos, mas jamais convencerão a JUSTIÇA DIVINA... Conserte-se cada um primeiro, para depois
tratar de querer consertar a Humanidade... Cuidado com a hipocrisia.
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LEITOR, QUER USAR A PRÓPRIA CABEÇA?

TREMENDAS CONTRADIÇÕES

1 – Espírito Santo ou Consolador é a terça parte do Princípio
Único, Deus ou Pai Divino, que tudo emana, sustenta e destina?
2 – Espírito Santo é apenas um espírito comunicante?
3 – Espírito Santo é o símbolo dos bons espíritos comunicantes?
4 – Espírito Santo é uma VIRTUDE DIVINA, que se manifesta nos
filhos de Deus como dons espirituais, mediunidades, carismas,
dotações ou faculdades psíquicas, facilitando a comunicabilidade
dos anjos ou espíritos, sinais, prodígios e curas? Qual a diferença,
entre os dons espirituais e os espíritos comunicantes?
Note bem, leitor, que a resposta está nos textos bíblicos, e tua
responsabilidade é para com a JUSTIÇA DIVINA, não para com
homens quaisquer.
É normal que a VERDADE confunda aos ignorantes... não aos
conhecedores.

As tremendas contradições, contidas na bibliografia mediúnica, sobre Jesus, ou profecias sobre Ele, o nascimento, a vida e os
grandes feitos mediúnicos, perseguições, prisão e espancamentos, morte na cruz, ressurreição, contatos com os discípulos e o
Batismo de Espírito Santo, ou Pentecostes, correm por conta dos
erros humanos, da falta de vigilância e de discernimento, de encarnados e desencarnados, E NUNCA DE DEUS, QUE NÃO MENTE E
NÃO FALHA.

ADVERTÊNCIA AOS FABRICANTES DE RELIGIÕES
Enquanto, por Determinação Divina, UM NOVO CÉU E UMA
NOVA TERRA despontam nos horizontes históricos do Planeta e da
Humanidade, trazendo no seu BOJO PROFÉTICO a restauração do
VERDADEIRO CRISTIANISMO, cujo fundamento eterno é feito de
MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA, enxameiam
pela Humanidade os fabricantes de doutrinas, de religiões ou
seitas, arrastando multidões aos mais perigosos desvios, principalmente porque, à frente de tudo, falam em Deus, na Verdade, no
Evangelho e no Amor. De maneira alguma haverá a PROFUNDA E
DOLOROSA RENOVAÇÃO DO MUNDO E DA HUMANIDADE, fora das
verdades bíblico-proféticas. Portanto, CUMPRE AOS VERDADEIROS APÓSTOLOS DA RESTAURAÇÃO, DE ONDE SURTIRÁ A GRANDE
RENOVAÇÃO ASSINALADA NO APOCALIPSE, O DEVER DE ENSINAR
A HUMANIDADE A LER A BÍBLIA, para que saiba quais dias está
vivendo, quais perigos está enfrentando, que medidas convém
tomar, fora e acima de opiniões, de encarnados e desencarnados,
que com a Lei de Deus, com o Cristo Divino Molde, e com o Consolador que Ele generalizou, nada realmente querem, por ignorância
e por má-fé.
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O PENTECOSTES EM MARCHA
Leitor, leia com toda atenção possível, na Bíblia, O LIVRO DOS
ATOS DOS APÓSTOLOS, para saber, de uma vez para sempre, que
a partir do PENTECOSTES, nunca deixou de haver UM CONTÍNUO
DERRAME DE DONS DO ESPÍRITO SANTO SOBRE A CARNE. Deus
não falha, não volta trás, porém os dirigentes de religiões e de
sectarismos, usando mal o direito de relativo livre-arbítrio, tudo
truncaram, adulteraram, impondo ignorâncias e erros à Humanidade. Esse tremendo erro está custando, depois de tantos séculos,
materialismos e brutalidades, corrupções, depravações e grandes
desvios, tal como Paulo adverte, em Romanos, 1, 22 a 32.
APOCALIPSE, 14, 6
Um EVANGELHO ETERNO está prometido, e essa MENSAGEM
DIVINA já está no mundo, com o título de EVANGELHO ETERNO
E ORAÇÕES PRODIGIOSAS. Ler esse livro é ficar conhecendo O
VERDADEIRO CRISTIANISMO, além de conter outros informes,
sobre as verdades bíblico-proféticas, que jamais deixariam de vir,
EM TEMPO CERTO, porque os DESÍGNIOS DIVINOS não mudam e
não falham.
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.
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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 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.
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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.
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.
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ENTENDA BEM
– 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.
A fase apocalíptica chamada NOVO CÉU E NOVA TERRA
desponta nos horizontes históricos do Planeta, e, com o seu aparecimento, por Determinação Divina, em ambientes sadios e iluminados, gentes conscientes ouvirão grandes videntes, auditivos e
outros médiuns, falarem das Glórias Divinas, descreverem maravilhas dos reinos espirituais, e darem testemunhos daquilo que Deus
prometeu em Joel, 2, 28 e 29.
Por que, apenas Restauração do Cristianismo? Porque ninguém
irá trazer uma nova Lei Moral, nem será necessário um novo Cristo
Divino Molde e, também, jamais será necessário um novo Ministério do Consolador ou da Revelação. Os enganadores não se iludam,
porque a JUSTIÇA DIVINA paira acima de seres humanos.
LEITURA INDISPENSÁVEL, as duas primeiras séries de obras
mediúnicas sobre a vida depois da desencarnação: A VIDA ALÉM
DO VÉU e A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS, surgidas na Inglaterra, entre 1910 e 1920. É muito bom conhecê-las, pelas maravilhas
e ensinamentos que apresentam, nas linhas e entrelinhas. Valem
como Graças Consoladoras e alertas contra caudais de falhas
doutrinárias.
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
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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.
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.
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A PEDRA ANGULAR DO EDIFÍCIO
Penam, nos lugares de pranto e ranger de dentes, aqueles que
souberam e viveram caudais de verdadezinhas periféricas, engodos
religiosistas, xaropismos e mediocrismos doutrinários; mas por lá
não se encontram aqueles que, na vida prática, se enquadraram na
Lei de Deus e no Cristo Exemplificador de Comportamento. Quanta
gente já esqueceu a Lei Moral e o Cristo Modelo, para só lembrar de
espiritecos que nada sabem, nada podem e muito devem perante
a Justiça Divina?
O NOVO CÉU E A NOVA TERRA
1 – A única Bíblia, dentre as Onze Grandes Bíblias da Humanidade, que contém Espírito Profético, ou trata do PROGRAMA DIVINO,
é a judeu-cristã. Ela contém um Livro Especial, o Apocalipse, que
trata do assunto, a partir do nascimento do Cristo Exemplo de
Conduta;
2 – A Bíblia Profética, que trata do PROGRAMA DIVINO, apresenta a DOUTRINA TOTAL, ou INICIÁTICA FUNDAMENTAL, ESTRIBADA
NA MORAL DIVINA, NO AMOR DIVINO E NA REVELAÇÃO DIVINA:
A – A Lei de Deus, ou Código de Moral Divina, cujo Primeiro
Mandamento é a mais científica sentença, a suprema afirmação,
porque na ORIGEM DIVINA tudo é, movimenta e atinge a finalidade, além de fazer entender que, o homem, sem Moral, é o pior dos
viventes.
B – O Cristo Modelo de Comportamento, que não nasceu de
homem nem deixou Túmulo Cheio, para servir de SINAL IMORTAL,
A QUEM cumpriria Generalizar a Revelação, ou Consolador, e
contra QUEM a pedra contraditória funcionaria fartamente.
C – O Ministério da Revelação, ou do Consolador, também
chamado Espírito Santo, cuja finalidade é advertir, ilustrar e
consolar os filhos de Deus, testemunhando as DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS, isto é, a Lei Moral e o Cristo Modelo.
3 – Nas palavras do Cristo e no Apocalipse estão os AVISOS de que à
Excelsa Doutrina do Caminho seria corrompida ou adulterada, para
depois ser RESTAURADA, ou recolocada no devido lugar, em tempo
certo, pelo Profeta Elias, aquele semelhante ao Filho do homem,
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que guiará com vara de ferro, como avisa o Apocalipse, cap. 19;
4 – O término da RESTAURAÇÃO coincide com o INÍCIO DO
NOVO CÉU E DA NOVA TERRA, isto é, da fase assim chamada,
que é a segunda metade evolutiva do Planeta e da Humanidade, e
nenhum poder humano poderá jamais deter tais acontecimentos,
porque a JUSTIÇA DIVINA É SOBERANA;
5 – Ao longo da fase chamada NOVO CÉU E NOVA TERRA,
aqueles que forem dignos de continuar no Planeta, terão fartíssimas razões para COMPREENDER E VIVER A LEI MORAL E O
CRISTO EXEMPLO DE CONDUTA, isto é, AS DUAS TESTEMUNHAS,
pois os seus inimigos serão esmigalhados. Sem Moral e sem Amor
ninguém desabrocha o DEUS INTERNO, e a JUSTIÇA DIVINA assim
fará entender, custe o que custar;
6 – Todo espírito é emanado de Deus, o Princípio, COM TODAS
AS VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, devendo desabrochá-las
através do processo evolutivo. Por isso a Bíblia ensina o VÓS SOIS
DEUSES, e também salienta que o PAI É ESPÍRITO E VERDADE, assim
querendo que Seus filhos venham a ser. EVANGELHO ETERNO E
ORAÇÕES PRODIGIOSAS é a suprema obra, para tudo explicar,
para sempre;
7 – Fazer confusão entre Moral, Amor, Ciência, Arte, Técnica
e Filosofia, é próprio de ignorantes ou hipócritas. Cuidado com
o fermento dos fariseus, porque adulando a Misericórdia Divina,
pretendem passar por cima da JUSTIÇA DIVINA, fato que jamais
acontecerá;
8 – Tempos de escândalos ou imoralidades, como está advertido no Sermão Profético, em Romanos, 1, 22 e 32, e no Apocalipse,
marcam o fim do PRIMEIRO CÉU E DA PRIMEIRA TERRA, e o início
do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA;
9 – Não haverá a NOVA AURORA, NOVO DIA, NOVO CÉU,
NOVA MADRUGADA, sem que passe antes a noite tempestuosa...
Guardem-se os prudentes, com as armas de Lei Moral e do Cristo
Modelo de Mansidão e Humildade, porque horas muito tristes
virão;
10 – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, é aquele
EVANGELHO ETERNO que está prometido em Apocalipse, 14, 6, e
suas palavras não passarão.
31

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Manual Divinista

A Bíblia está traduzida para mais de 1.384 idiomas e dialetos,
mas a Humanidade não sabe lê-la... Ao Espiritismo cumpre ensinar
a ler a Bíblia, em todas as partes do mundo e em todos os idiomas...
A Bíblia é o mais espírita dos livros...
Fujam dos religiosos profissionais, fabricantes de engodos e
de ignorâncias. Para praticar a Lei, Jesus e a Revelação, basta ser
inteligente e honesto.
Que os pais deem aos filhos, não apenas o pão do mundo, e tudo
quanto das regalias do mundo seja possível, mas acima de tudo
o PÃO DA FRATERNIDADE, que é o CONHECIMENTO DA VERDADE
QUE DIVINIZA.
Falem menos no AMOR DE DEUS e vivam mais conforme a
JUSTIÇA DE DEUS.
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.
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.
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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.
Nota – A Direção Planetária passa para aquele semelhante
ao Filho do homem, tal como avisa o Apocalipse. De Jesus, que
viveu o personagem Cristo Modelar e Modelador, permanecerá a
condição de Verbo Construtor e Modelo Imortal de Conduta.
ORIGEM DE PROFUNDOS ERROS
Como a centelha espiritual é EMANADA DO PRINCÍPIO, OU DEUS,
com todas as VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, para as desabrochar através do processo evolutivo, enquanto não tiver condição
evolutiva para pensar certo, cometerá muitos e profundos erros de
conceito. Um deles, do qual não poderá fugir, É ATRIBUIR A DEUS
OS DEFEITOS HUMANOS.
Alguns cometem tal ou tais erros, enquanto outros os exploram,
inventando modos de crer, simulações, idolatrias, sacramentismos
vãos, tudo aquilo que a ninguém confere obrigação de COMPORTAMENTO FIEL. A Humanidade está cheia de indivíduos e de coletividades, que cometem tremendos erros contra a Lei Moral e os Exemplos
de Conduta do Cristo Modelo, pelo simples fato de praticarem as
ordenanças inventadas por homens exploradores da ignorância.
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Nas penitenciárias, nas cadeias, nas sarjetas do crime, nos prostíbulos, estão aqueles que foram batizados, crismados, casados, ou
que andaram comprando simulações, aos donos de tais comércios.
E como a JUSTIÇA DIVINA é acima de maquinações humanas, bem
ou mal intencionadas, os lugares de pranto e ranger de dentes
provam que fingimentos não passam de fingimentos...
Atribuir a Deus os defeitos humanos é normal nos espíritos
inferiores, nas Humanidades primárias. O que jamais é normal, na
Ordem Divina, é permanecer no erro ou nos desvios comprometedores. A primeira condição do espírito é ser, a segunda é movimentar e a terceira é atingir a finalidade. Tudo quanto alguém faça, e
que venha a truncar o progresso espiritual, é CRIME CONTRA O
ESPÍRITO, que muito caro custará...
ADVERTÊNCIA E EXPLICAÇÃO
No Velho Testamento está uma advertência fundamental, e no
Novo Testamento está a explicação total:
“Quando fordes mansos e humildes, increparei os insetos
daninhos e retirarei da Terra o espírito imundo.”
“Tomai exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração.”
Entenda cada um o que Deus advertiu, através de Seus Emissários, porque antes avisa sobre o MAL QUE CUMPRE COMBATER, e,
depois, pelo Modelo de Conduta, avisa COMO COMBATER O MAL.
Sem Moral, sem Amor e sem Ternura, tudo quanto o homem possa
fazer, conduz ao pranto e ranger de dentes...
Encarando a conduta humana dos Altos Planos Espirituais, ou
da Direção Planetária, podemos afiançar que os maiores erros e
crimes derivam dos donos de religiões, seitas e doutrinas... Em
função de seus egoísmos, orgulhos e vaidades, os mais errados
conceitos são fabricados, oficializados e impostos às gentes como
se fossem Decretos Divinos...
Muito disto já acontece, desgraçadamente – Vastas porções
humanas deixam para trás a Lei Moral e o Cristo Exemplar, para
andar atrás de palpites esfarrapados ou rasteiros, de encarnados
e desencarnados, tremendamente comprometidos com a JUSTIÇA
DIVINA...
Considerando que o problema do espírito não é de SALVAÇÃO,
mas sim de DESABROCHAMENTO DAS VIRTUDES DIVINAS, e
que isto jamais será resolvido com fingimentos, simulações ou
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aparências de culto verdadeiro, remetendo o leitor aos dois textos
bíblicos acima expostos, porque deles ninguém se afastará sem
pagar caro...
Deus nunca andou atrás de adorações quaisquer, de quem quer
que seja, sob pretextos quaisquer... O que ensinam a Lei Moral e
o Cristo Exemplar, é aquilo que Deus realmente quer – CONDUTA
MORALIZADA E AMOROSA ENTRE IRMÃOS...
Quem coloca a Revelação, o cultivo dos DONS DO ESPÍRITO
SANTO, acima da Lei de Deus e do Cristo Divino Molde, fatalmente
cairá em tremendos erros e desvios...
Não existem Cristos salvadores ou redentores gratuitos de quem
quer que seja, e, por isso mesmo, importa tomar muito cuidado
com os erros e falsidades que homens exploradores de religiosismos e sectarismos andaram inventando e incrustando nas Escrituras. Estudem estas advertências do Cristo Modelo:
“Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade.”
“Por toda palavra proferida o homem responderá.”
“Até os cabelos de vossa cabeça estão contados.”
“O Pai vê em secreto e em secreto dará a paga.”
“A cada um será dado, segundo as suas obras.”
A JUSTIÇA DIVINA existe para obrigar no sentido do equilíbrio
ou da harmonia, facilitando ao espírito a tarefa de DISCERNIMENTO DAS LEIS DIVINAS, fora das quais ninguém desabrochará as
VIRTUDES DIVINAS, que contém em potencial...
Como a Doutrina do Caminho, mais tarde chamada Evangelho, não termina no último capítulo de João Evangelista, mas sim
no capítulo final do Apocalipse que, por sua vez, aponta para o
PROGRAMA DIVINO TOTAL, ou DE ORIGEM, MOVIMENTO E FINALIDADE, importa que ninguém deixe de estudar o Apocalipse, para
bem compreender o que o Cristo Exemplar fez questão de deixar
bem patente, sobre COMPORTAMENTO INDIVIDUAL...
Ninguém responderá perante padres quaisquer, pastores, donos
de credos ou de doutrinas, mas sim perante a JUSTIÇA DIVINA.
Transferir responsabilidades espirituais, comutar penas ou dívidas,
absolver culpas, etc, todas as falhas inventadas em nome do Cristo
e impostas aos ignorantes e simplórios, pelos fabricantes de religiões e seitas, serão esmigalhadas pela VERDADE. Vide Apocalipse,
cap. 22, porque as advertências já são antigas, feitas pelo Cristo
Modelo, por ORDEM SUPREMA.
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NINGUÉM DEVE IGNORAR
A – Que Moisés veio depois de muitos outros Grandes Iniciados,
dando continuidade aos ensinos iniciáticos...
B – Que Moisés transmitiu a Lei Moral e deixou a chamada Igreja
dos Setenta, ou o seu Pentecostes...
C – Que o clero levita tudo corrompeu, perseguiu, ou foi pelos
séculos afora matando Profetas e perseguindo a Revelação...
D – Que ao Tempo de João Batista e de Jesus, quando o Princípio
ou Deus mandou CUMPRIR SUAS PROMESSAS, o clero levita continuou perseguindo e matando os Emissários da Moral, do Amor e
da Revelação...
E – Que na Roma do quarto século foi dado o golpe final contra
o VERDADEIRO CRISTIANISMO, cujos fundamentos são – Moral
Divina, Amor Divino, Revelação Divina...
F – Que séculos de ignorância, treva, materialismo, brutalidade,
corrupções e depravações viriam, pelo truncamento do Derrame
de Dons do Espírito Santo à toda a carne, pois a este cumpre repetir
ou testemunhar a Excelsa Doutrina do Caminho... Vide Livro dos
Atos, Epístolas e Apocalipse...
G – Que, portanto, deveria acontecer a reposição das coisas no
lugar, consoante as palavras do Cristo Exemplar, quer durante a
encarnação, quer no Apocalipse ou Livro da Revelação...
H – Que Kardec e a Codificação não respondem pelo criminoso
fanatismo kardecista, pois advertem que a Codificação é incompleta, falha e omissa, carecente de reparos e progresso, e que a
Kardec cumpria voltar, em novo corpo e em outras condições, para
então terminar a obra restauradora...
I – Por Determinação Divina, o término da restauração se daria,
com os avisos da entrada no período chamado no Apocalipse
NOVO CÉU E NOVA TERRA, ou fim da primeira metade evolutiva
do Planeta e da Humanidade...
J – Como Kardec e a Codificação não entraram no Livro dos
Atos, nas Epístolas e no Apocalipse, qualquer pessoa inteligente e
honesta descobrirá, o que por Determinação Divina ficou faltando
na Codificação, ou aquilo que em outros dias seria feito, evitando
acontecimentos até sangrentos, que poderiam ocorrer, no tempo
em que a Codificação foi feita...
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K – Entretanto, que ninguém altere ou mexa nos Livros da
Codificação, devendo procurar a complementação da Restauração em outros documentos, em outras obras, que provem estar
enquadradas nos LIVROS CONSTITUINTES DO NOVO TESTAMENTO, POIS EMBORA TENHAM SOFRIDO ALTERAÇÕES, ATRAVÉS DOS
SÉCULOS, O ESPÍRITO DA EXCELSA DOUTRINA ESTÁ NELES, NÃO EM
OBRAS DE ENCARNADOS OU DESENCARNADOS, QUE BASTANTE JÁ
PROVARAM CARECER DE MELHOR DISCERNIMENTO...
L – Durante o transcurso do período chamado NOVO CÉU
E NOVA TERRA, os que merecerem herdar a Terra dos futuros
ciclos evolutivos, terão de reconhecer que a Lei Moral e o Cristo
Exemplar nunca passarão, nunca deixarão de ser TESTEMUNHAS
FIÉIS E VERDADEIRAS, sendo normal que os seus seguidores jamais
experimentarão o pranto e o ranger dos dentes...
M – Não existem Cristos quaisquer, que tenham, por outorga
de Deus, de alterar as Leis Divinas... Eles fazem que elas tenham
cumprimento, nada mais, tal e qual como o Cristo Modelo ensinou,
fartamente, para sempre...
N – É muito bom ler a série de livros intitulada A VIDA ALÉM DO
VÉU, porque ela veio com a Chancela da Direção Planetária, para
dar início a certos informes, de muita importância doutrinária, ou
sobre a Administração de Mundos e Humanidades...
O – Também a série A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS, embora
embrionária, contém informes iniciáticos preciosos, nas linhas e
entrelinhas...
P – Depois da passagem do Cristo Exemplar, pela carne, um
EVANGELHO ETERNO está prometido. É o EXTRATO INICIÁTICO, fundindo todas as Revelações, todos os ensinos, apontando no rumo de UM SÓ PRINCÍPIO, UMA SÓ VERDADE, UMA SÓ
DOUTRINA, UMA SÓ FINALIDADE, PARA TUDO E PARA TODOS, O
QUE CHAMAM DE ESPÍRITO E O QUE CHAMAM DE MATÉRIA. É A
CIÊNCIA DA UNIDADE, DO DIVINO MONISMO, QUE TODO FILHO
DE DEUS DEVERÁ CONHECER E VIVER, PARA VOLTAR A SER DEUS
EM DEUS, OU ESPÍRITO E VERDADE.
Q – Resumindo, entenda isto aquele que deseje acertar –
Poucas, singelas e por isso mesmo profundas, são as COISAS
QUE DEVEM SER PRATICADAS, para ficar bem perante a JUSTIÇA
DIVINA. Por isso é que o Verbo Encarnado mandou, ninguém fazer
ao semelhante, aquilo que não gostaria de receber, da parte dele.
Não é fácil, singelo e sublime o conselho do Cristo Modelo?
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R – O maior dos males, das consciências conspurcadas, surge de
pretenderem elas, o direito de julgar o Princípio, as Leis Regentes
Fundamentais, a Lei Moral e o Cristo Exemplar, e tudo aquilo que,
BEM USADO, limparia suas falhas.
S – Quem, no mundo, é verdadeiramente ponderado e paciente,
humilde e terno?
T – Orai e vigiai, para não cairdes em tentação, ensinou o Verbo
Encarnado. É a prudência de dentro para fora...
U – Não creiais a todo o espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus... Esta advertência manda usar a prudência de fora
para dentro...
V – Se difícil é discernir os espíritos comunicantes, muito mais
difícil é o discernimento dos encarnados... Tanto que, uma sentença
do Velho Testamento assim adverte – MALDITO O HOMEM QUE
CONFIA NO HOMEM.
X – De Deus e das Suas Leis Regentes Fundamentais, jamais
vieram ignorâncias, falsidades, traições, calúnias, idolatrias,
fanatismos sectários, etc.
Y – Em Deus, ou no Princípio, tudo é questão de LEIS, ELEMENTOS E FATOS. O mal é que os religiosismos e sectarismos, procuram
inverter os termos, em benefício de suas capciosas maquinações e
prepotências.
Z – Assim disse o Senhor, para que ninguém esqueça – “Filho,
poderoso Sou Eu, o Senhor, que coloco as peças nos devidos
lugares, e as alijo em tempo certo, quando não se comportam devidamente”. E apontou para a Lei Moral e para o Cristo
Modelo, como TESTEMUNHAS FIÉIS E VERDADEIRAS, BALISAS QUE
CONDUZEM A DIVINIZAÇÃO DOS ESPÍRITOS.
SÍNTESES PODEROSAS E OPINIÕES ENGODANTES
Os homens menos conscientes se satisfazem com os palavrórios
vazios ou empanturrados de malabarismos capciosos, aqueles que
nada explicam ou explicam errado, em benefício de agrupamentos
exploradores de situações dominantes.
Moisés, o transmissor do Supremo Documento, que é a Lei
Moral, cujo Primeiro Mandamento é infinitamente acima de total
análise humana, afirmou:
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“E no princípio fez Deus o céu, a terra, e tudo o que eles
contêm.”
O Verbo Encarnado, representando a Exemplificação do Comportamento Moral, deixou esta sentença:
“Amai‑vos uns aos outros, como vos tenho amado.”
Ainda exemplificando a volta do filho ao Pai, ou das centelhas
que devem retornar ao Cadinho Divino, afirmou:
“Sou o Princípio, o mesmo que vos falo.”
Porque a encarnação é curta, a volta ao plano espiritual é certa
e a JUSTIÇA DIVINA é impoluta, advertiu o Verbo Encarnado:
“Buscai primeiro o Reino de Deus e Sua Justiça, e o mais tudo
tereis por acréscimo.”
Falando daqueles que vivem a ignorância, o erro, a contradição
e a hipocrisia, dando maus exemplos, sentenciou o Verbo Divino,
sobre os reinos trevosos:
“Ali haverá pranto e ranger dos dentes.”
Para provar que as palavras anjo, espírito e alma são na Bíblia
equivalentes, o Verbo Encarnado ensinou:
“Os que forem dignos da ressurreição, serão como os anjos do
céu.”
“Vereis os anjos, subindo e descendo sobre o Filho do homem.”
O que resta agora, leitor, é você calcular o amontoado de contradições, erros e absurdos, espontâneos e hipócritas, que os homens,
principalmente os donos de religiões e de seitas, vivem levantando contra tão divinizantes ensinos. E como outros são os tempos,
tendo chegado a Hora Histórica, ou apocalíptica, de entrar para o
NOVO CÉU E A NOVA TERRA, ou do Planeta e a Humanidade darem
um passo à frente, procurem saber e ensinar aos demais, aquilo
que é VERDADE FUNDAMENTAL, ou inamovível e intransferível,
porque ninguém irá iludir a JUSTIÇA DIVINA, forjando e impondo
capciosos ou maquiavélicos manobrismos fingidos de doutrinários. Entre o Princípio ou Deus, e cada centelha Sua emanada,
prevalece a JUSTIÇA DIVINA, que jamais outorgou, a quem quer
que seja, delegações intermediárias, para fazer ou desfazer, aquilo
que a ELA e a mais ninguém compete, em termos de julgamento e
cominação.
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Em Deus, no Princípio, prevalece a SUA JUSTIÇA DIVINA, sendo
o mais tudo menos ou sujeito.
Por causa disso, da SUA JUSTIÇA DIVINA, como ensinos fundamentais, enviou Deus a Lei Moral e o Cristo Exemplar, isto é, O
CÓDIGO DE COMPORTAMENTO, PARA COM ELE E PARA COM OS
IRMÃOS, E UM CRISTO EXEMPLIFICADOR DE COMPORTAMENTO.
A Revelação, o Consolador, sempre foi chamado GRAÇA QUE
ADVERTE, ILUSTRA E CONSOLA, devendo ser cultivado com o
máximo de discernimento, porque grandes riscos corre quem o
cultiva levianamente. Nenhum espírito, encarnado ou desencarnado, é maior do que a Lei Moral e o Cristo Modelar e Modelador. Portanto, ninguém espere uma outra Lei Moral e nem tão
pouco um outro Cristo Modelar e Modelador. Foi prometido um
Cristo Restaurador, alguém que guiará com VARA DE FERRO, mas
segundo as DUAS TESTEMUNHAS, nada mais.
Em lugar de certos homens se arrogarem títulos, rótulos e
arrogantes pretensões doutrinárias e mandonistas, por onde
chegam indiretamente a se meterem a juizes de Deus, donos da
Verdade, fiscais da Lei Moral e do Cristo Modelo, e, portanto, em
proprietários da consciência dos semelhantes, MELHOR SERÁ QUE
TRATEM DE DAR DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO.
Em ciências, artes, técnicas, filosofias e quantas mais aplicações
possa o homem ativar, ou movimentar, se o fizer dentro da Moral
Divina, do Amor Divino e da Revelação Divina, é quanto basta. O
mais tudo é com a JUSTIÇA DIVINA, e Dela homem algum, encarnado ou desencarnado, precisa tomar conta...
SUPREMA SÍNTESE INICIÁTICA
Hermes, Crisna e Pitágoras foram os Grandes Iniciados que mais
entraram na tese do Divino Monismo, e muitos sábios têm, ultimamente, deles se valido, sem os apontar como fontes informativas.
Como do UM ESSENCIAL ou Deus, tudo parte para o múltiplo, na
chamada Criação ou MANIFESTAÇÃO DO UM ESSENCIAL, normal é
que cada filho de Deus, ou do UM, entenda, que a ELE retornará,
mais tarde ou mais cedo.
www.uniaodivinista.org

40

Deus nada fabricou fora, nada tirou do nada, mas sim de SUA
MESMA ESSÊNCIA, e, portanto, na hora cíclico‑histórica de entrar
para a fase chamada NOVO CÉU E NOVA TERRA, importa que Seus
filhos espirituais, os espíritos ou centelhas, comecem a levar a
sério o problema DIVINO MONISTA. Para tanto, faça cada um da
VERDADE a religião, do BEM o programa de vida e da VIRTUDE a
finalidade a ser atingida.
Aquele que, por entender as VERDADES INICIÁTICAS FUNDAMENTAIS, mais depressa se livrar dos engodos clericais, religiosistas e sectários, e de todos os mediocrismos e xaropismos doutrinários, esse é que, normalmente, mais depressa voltará a INTEGRAR
A UNIDADE DIVINA, isto é, mais depressa se tornará ESPÍRITO E
VERDADE, ou realizará em si o VÓS SOIS DEUSES.
CONHEÇA A VERDADE E PRATIQUE O BEM
As Humanidades, assim como os indivíduos, começam no
marco zero do conhecimento, da experiência, e, marchando pela
vida afora, em ambientes variáveis, necessitando de recursos e
amparos indispensáveis, por isso mesmo vai desabrochando suas
virtudes em potencial. Ser e viver, queira ou não, pesam sobre os
espíritos, as centelhas que, depois de emanadas do Princípio ou
Deus, têm por Determinação Divina a obrigação de se irem compenetrando de sua Origem Divina, de suas necessidades e Obrigações, pois todos são iguais perante as Leis Regentes Fundamentais, e quem prejudicar o seu próximo, ou semelhante, contra si
marcará pontos, perante a JUSTIÇA DIVINA.
O espírito embrionário, inferior ou infantil, normalmente
CONHECE E RESPEITA ERRADO, e pensando que Deus necessite de
suas adorações, ou que seja portador de seus defeitos humanos e
embrionários, vai inventando modos de crer e de adorar, os mais
errados e ridículos, sem disso se aperceber. Antes pelo contrário,
pretendendo agradar a Deus, nada mais faz do que provar ignorância, erro e ridículo. Quando tudo pára na ignorância, no erro e no
ridículo simples, ainda passa, mas o fato bem triste e muito conhecido, está nos hediondos crimes, nas ofertas de sacrifícios animais
e humanos.
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Querer agradar a Deus, e dizem honrar a Deus, Princípio ou Pai
Divino, através de tais crimes, é aquilo que ainda é muito praticado na Terra, e todos quantos a isso se entregam, acham que estão
certos, alegam suas razões, arranjam carradas de motivações,
caudais de pretextos, etc. É a tarefa do ignorantismo e do mediocrismo, arranjando pretextos, porém sempre tendo nos fundamentos de tudo, a infeliz mania de ENSINAR A DEUS, isto é, de achar
que Deus deve aceitar assim, porque ele, o espírito ignorante e
errado, só pode saber, pensar, sentir e agir assim!
Através dos milhões de anos, com muito custo ou sofrimentos,
vencendo mil e uma barreiras interiores, ou tendo que lutar dentro
de si contra ignorâncias e vícios terríveis, vai o espírito desabrochando, despertando para a VERDADE e para o BEM, o resumo de
toda a SABEDORIA, aquilo que o Pai, Deus ou Princípio, ensinou de
uma vez para sempre, através de Dez Mandamentos e um Cristo
Exemplar.
E como é normal que o espírito desabroche suas VIRTUDES
LATENTES, OU DIVINAS, para que CONHEÇA E PRATIQUE TAIS
VIRTUDES DIVINAS, e assim se encaminhe para a SAGRADA FINALIDADE, A UNIÃO TOTAL COM O PRINCÍPIO, quanto mais depressa o
fizer, tanto melhor. O ideal seria não perder tempo, não desviar da
ROTA CERTA, que tem na Lei Moral e no Cristo Exemplar o FUNDAMENTO INABALÁVEL E INDERROGÁVEL.
Entretanto, é normal que a ignorância gere o erro, e que este
gere o crime, em variantes graus de profundidade ou agudez. A
contradição é filha da ignorância e do erro, mas quando se torna
hipócrita, ou proposital, para defender agrupamentos e seus
mesquinhos interesses criados, tudo piora terrivelmente, obrigando a JUSTIÇA DIVINA a reagir de modo muito mais severo.
Tendo chegado o momento histórico, que chamam de apocalíptico, de entrar para a segunda metade evolutiva, ou NOVO CÉU E
NOVA TERRA, com elevados aumentos de SABEDORIA E RECURSOS,
também elevadas serão as RESPONSABILIDADES INDIVIDUAIS.
E a Direção Planetária, através dos Seus Escalões Imediatos, não
poderia deixar de enviar os AVISOS INDISPENSÁVEIS, na hora certa.
Combater a ignorância e a hipocrisia, nos efeitos, nas gentes
menos preparadas ou cultas, sem combater as FONTES DO MAL,
da ignorância e da hipocrisia, nas suas ORIGENS OU BASES, ou
causas determinantes, é primarismo indesculpável, é ridículo.
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Se é certo que ainda prevalecem, na Humanidade, os cultos terrivelmente ignorantes e errados, até mesmo violentos e sangrentos, também é certo que os cultos ditos mais civilizados, com seus
cleros e seus sectarismos, com os seus donos de doutrinas e outras
maliciosas e capciosas práticas, muito mal causam, muito retardam
o avanço da Humanidade, no rumo da VERDADE e do BEM.
O que se observa, olhando de cima para baixo, é a tremenda
capacidade dos mais errados, isto é, dos errados propositais, de
arranjar suas carradas de desculpas esfarrapadas, de pretextos
nauseabundos. O Verbo Terrestre, que passa da Direção Planetária,
mas não passa como EXEMPLO DE COMPORTAMENTO, continua
mandando fugir da hipocrisia, do fermento dos fariseus, isto é, dos
fingimentos, das aparências de culto verdadeiro.
Para ficar com a Lei Moral, com o Cristo Exemplar e, dentro das
Duas Testemunhas, cultivar os Dons do Espírito Santo, ninguém
precisa ser escravo de clerezias ou religiosismos, sectarismos ou
tabelinhas analfabetas, inventadas por quem quer que seja. Para
alertar, cumpre estudar estes avisos:
A – Estudar o Sermão Profético, para os tempos de escândalo e
contradição;
B – Estudar Romanos, 1, 22 a 32, sobre as terríveis contradições
e depravações, com suas carradas de desculpas erradas e ridículas;
C – Estudar os cinco capítulos finais do Apocalipse, para conhecer
os tempos ou ciclos, com suas influências, felizes ou infelizes,
consoante o comportamento humano. Na parte que diz respeito
à VERDADE e ao BEM, resumo de toda a SABEDORIA INICIÁTICA.
Como é normal, na infância ou inferioridade espiritual, ser fiel
ao vício religiosista e sectário, convidamos a isto: NOS MUNDOS
INFERIORES, COMO A TERRA, SE OS SÁBIOS DESCONFIAREM DE
SUAS SABEDORIAS, E OS SANTOS DESCONFIAREM DE SUAS SANTIDADES, já estará havendo um grande sinal de prudência e nobres
conquistas em geral. Mesmo porque, vem o tempo em que a VARA
DE FERRO fará com que a contradição, espontânea ou hipócrita,
caia com mais rigor sobre os seus profitentes.
Como em tempo algum, o Princípio e Suas Leis Regentes Fundamentais, convidaram homens quaisquer, para serem SEUS JUIZES,
compenetre-se cada um de suas inferioridades e falibilidades,
para assim conseguirem, com muito mais facilidade, aprenderem
a imitar Aquele que fez e disse: “TOMAI EXEMPLO DE MIM, QUE
SOU MANSO E HUMILDE DE CORAÇÃO”.
43

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Manual Divinista

Coar mosquitos, para engolir camelos, que é normal nos donos
de credos e doutrinas, e também nos simplórios que neles confiam,
é coisa que, neste Planeta, aos poucos terá de findar. Mas, como
em tudo na Ordem Divina, com respeito aos espíritos, é necessário
o entendimento e o esforço de cada um. A VERDADE NÃO MUDA,
e, portanto, o Reino de Deus está dentro de cada um, jamais
vindo de fora ou com mostras exteriores. Desabrochar o DEUS
INTERNO, ATÉ UNIR TOTALMENTE COM O PRINCÍPIO ÚNICO, DEUS
OU PAI DIVINO, É FATO QUE CUMPRE A CADA UM. Com fingimentos e rotulismos, crenças cegas ou discursos histéricos, ninguém
chegará lá.
Para chegar a ser um espírito medíocre, habitante de reinos
espirituais inferiores, basta um pouco de alguns conhecimentos e
um bocado de algumas boas obras; mas para chegar ao TOPO DA
ESCALADA, VIR A SER UNO COM O PRINCÍPIO, cumpre entender a
multimilenar sentença iniciática: “A VERDADE É CORTANTE COMO
O FIO DA NAVALHA, E O VERDADEIRO É AQUELE QUE POR ELE
TRANSITA, SEM SE CORTAR”.
Portanto, lute cada um a boa luta, dentro de si mesmo, porque
as Glórias Divinas valem muito mais do que podeis julgar, no
presente estágio evolutivo.
ANTES CONHECER QUE IGNORAR...
1 – De UM PRINCÍPIO, Deus ou Pai Divino tudo parte. Nele tudo
é, movimenta e atinge a finalidade... Leitor, pouco ou nada importa
o NOME que você dê a ELE, o que importa é você saber que existe,
é, tem deveres a cumprir, para voltar a ser Deus em Deus... Negar
é estupidez, desmanchar Mundos e Humanidades você jamais
poderá fazer... Portanto, apele para um pouco de inteligência e de
honestidade, e faça a sua parte, com dignidade, para não envergonhar as pessoas, os seus irmãos de jornada, sua família, seus
descendentes...
2 – Destruir o Princípio, Deus ou Pai Divino, Mundos e Humanidades, você, leitor, jamais conseguirá... Entretanto, queira ou não,
terá de desencarnar e enfrentar a JUSTIÇA DIVINA... Que adianta
pretender manter uma posição mental estulta, ignorante, comprometedora e, acima de tudo, ridícula?... Se a sua inteligência e a sua
honestidade não puderem respeitar o Princípio, a ORIGEM ESSENCIAL DE TUDO E DE TODOS, respeite ao menos O TUDO E O TODO,
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da melhor maneira, porque a sua ignorância não tem o direito de
prejudicar a vida dos seus semelhantes, principalmente daqueles
que mais de perto o rodeiam, esperando de você algo melhor...
3 – Mundos e Humanidades que já foram, realizaram suas trajetórias evolutivas e voltaram a ser DEUS EM DEUS... A Terra e seus
habitantes também terão de realizar sua trajetória evolutiva, até
voltarem a ser ESPÍRITO E VERDADE OU DEUS EM DEUS, e ninguém
conseguirá algo de bom, se pretender levantar contestações, sob
pretextos quaisquer...
4 – O mais inteligente a fazer é REALIZAR O DEUS INTERNO,
usando tudo quanto o Princípio ou Deus fornece... Perder tempo
com ignorâncias e negações é obra de tolos, mesmo porque,
chegar a ser INTELIGENTE, depois de tantos sofrimentos, para
depois empatar tempo com burrices, não fica bem... E se ficar bem
perante outros burros, isso também não é edificante!...
5 – A Ciência dá, por estimativa, uma idade para o Planeta...
Começou com pouco mais de um bilhão de anos, já saltou para
mais de sete bilhões, e, por certo, irá aumentando... Entretanto, nunca saberá, apenas como Ciência humana, da ORIGEM DE
TUDO, A PARTIR DA CONDENSAÇÃO DA LUZ DIVINA, etc.... E a Terra
é apenas um Planeta, no seio do quintilhão deles, que a Ciência já
afirma... Isso não é tudo, nada sabe do Infinito e da Eternidade,
dos Mundos e das Humanidades que já foram, que são e dos que
virão a ser... Cuidado, portanto, com os palpites humanos...
6 – O mais velho fóssil humano, já encontrado, embora sendo de
um primata, foi considerado ter, pelo menos, vinte e sete milhões
de anos... Desde quando existia a raça ou família desse fóssil, a
Ciência nada sabe dizer...
7 – Os dias, do Livro do Gênese, são períodos geológicos de
milhões ou bilhões de anos... No Gênese, de Moisés, que ninguém
conhece, tudo era simbólico... Isto é, foi escrito com três sentidos...
Continha, como síntese iniciática, a sabedoria do Infinito e da
Eternidade, do UM de onde tudo emana, do movimento e da volta
ao UM...
8 – Nada é NOVO na Ordem Divina, na Ordem Anímica e na
Ordem Cósmica... Entretanto, o UM ou Deus Se revela infinito em
manifestações, renovações, graças e belezas, tal como o homem
terrícola ainda nem sequer pode imaginar... O UM, que tudo é,
embora tudo emanando, sustentando e destinando, permanece
acima de Mundos, Formas e Transições...
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9 – Nunca houve em Deus, no UM, mistérios, milagres, enigmas,
esoterismos ou ocultismos...
10 – Quando um filho de Deus chega a ser realmente inteligente
e honesto, também chega a esta definitiva conclusão: COLOCA A
JUSTIÇA DIVINA ACIMA DE TODAS AS CONCEITUAÇÕES... Cuidado,
muito cuidado com aqueles que vivem adulando a Misericórdia
Divina, pensando que a JUSTIÇA DIVINA engole engodos ou hipocrisias... Os donos de religiões, seitas e doutrinas fabricadas por
homens, encarnados ou desencarnados, teimam em tais erros...
11 – Quem não é tolo, entende a RETIDÃO DA LEI DE DEUS E DO
CRISTO EXEMPLAR...
12 – O pouco com Deus é muito, e o muito, sem Deus, é
nada... Por isso mesmo é que o Verbo Encarnado advertiu não
ser vantagem conquistar o Mundo e prejudicar a alma... Basta ao
homem, inteligente e honesto, saber que leva do Mundo a responsabilidade MORAL de suas obras...
13 – Aquele que não coopera, para o desabrochamento do
DEUS INTERNO, do seu semelhante, também não desabrocha o
seu DEUS INTERNO... Sem MORAL e sem AMOR, tudo quanto o
homem realizar, redundará em pranto e ranger de dentes, atrasando o seu ingresso na condição de UNO COM O PAI, OU DE ESPÍRITO
E VERDADE...
14 – O Natal e a Paixão, a Páscoa e outras datas chamadas cristãs,
são CONVENCIONAIS... De um lado há erro de Calendário, de mais
de três anos e meio, e, de outro, prevalecem as datas convencionais...
15 – Jesus nunca pronunciou a palavra Evangelho... Tratou
sempre de DOUTRINA...
16 – Também nunca usou a palavra igreja, quer em grego ou
latim... Sempre tratou de REBANHO... Não discutimos o mérito, as
vantagens ou não dos termos posteriormente usados ou incrustados, pelos tradutores, mas apenas apontamos o certo, para quem
deseje saber certo...
17 – Os Livros constituintes do NOVO TESTAMENTO, representam o extrato de mais de duzentos e noventa originais... Roma,
que fundou a sua igreja a partir de trezentos e treze, tirou muito do
que não devia tirar, acrescentou o que nunca deveria acrescentar,
e, por fim, CHAMOU O BATISMO DE DONS DO ESPÍRITO SANTO DE
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COISA DE BELZEBU... No Apocalipse é chamada Besta ou Prostituta
corruptora... Leiam o livreto intitulado – MENSAGEM DO ANJO DO
SARÇAL...
18 – As onze Grandes Bíblias da Humanidade contêm CORPO
e contêm ESPÍRITO... É bem difícil alguém poder separar, COM
JUSTEZA, entre CORPO e ESPÍRITO, nos Livros Sagrados... Depois
disso entram, por cima, os ignorantismos, os engodos, as malícias,
as falhas e os comercialismos dos donos de religiões, seitas e
doutrinas...
19 – E se Deus tivesse de andar lendo Bíblias, para saber como
agir, que aconteceria?... Não se preocupem, porque acima de
tudo, sabe o Princípio, ou Deus, que Seus filhos começam muito
ignorantes e errados, mas terminam, COMO ELE DEUS, ESPÍRITO E
VERDADE...
20 – Temos feito questão de apresentar as CHAVES DOUTRINÁRIAS, para que os leitores, ou filhos de Deus, partindo dos FUNDAMENTOS INICIÁTICOS, tenham como meditar sobre o chamado
CRIADOR, OS MUNDOS E AS HUMANIDADES, AS LEIS REGENTES
FUNDAMENTAIS, A ORIGEM E A FINALIDADE DO ESPÍRITO E DA
MATÉRIA, etc. Desgraçadamente, os filhos de Deus se entregam a
fanatismos por homens, livros, religiões, seitas e doutrinas organizadas por homens, encarnados e desencarnados, e, também,
por médiuns ou profetas... Usar com inteligência e honestidade
AQUILO QUE PASSA é bom, Deus assim quer, mas confiar naquilo
que passa não é vantagem... Em vista do NOVO CÉU E DA NOVA
TERRA, a Direção Planetária manda confiar na JUSTIÇA DIVINA,
pois quem Nela confia e vive, jamais sofrerá desilusões.
21 – Estamos apresentando as teses que, no seu conjunto,
representam aquele EVANGELHO ETERNO prometido no Apocalipse, capítulo catorze. Como palavras, temos de usar e caracterizar
a VERDADE, o AMOR e a VIRTUDE, porque fora delas, ou daquilo
que elas significam, nenhum espírito chegará a ser ESPÍRITO E
VERDADE... Em muitos outros escritos, ou livros, temos dado explicações sobre tais assuntos... Todavia, a palavra VERDADE contém
sempre um espírito ou sentido TOTAL, seja para tratar de Deus ou
do Princípio, da chamada Criação ou de qualquer fato ou realidade
relativa. Quando algo é VERDADE, seja o que for, comporta uma
definição respeitável, como fato ou fenômeno existente, devendo
ser respeitado o fato, como Ciência, embora em termos de AMOR
e de VIRTUDE possa não merecer respeito algum...
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22 – Como tudo é nos fundamentos ABSURDO, sendo nas
manifestações ou na chamada Criação relativo, a palavra AMOR
deve ser discernida, para saber como entender e aplicar, pois
amores existem que remetem ao pranto e ranger de dentes...
23 – A palavra VIRTUDE, em princípio, contém um só espírito
ou sentido, que é VIRTUDE... Como no Planeta e na Humanidade, tudo ainda está mergulhado em relativismo bastante inferior
ou sofrível, as conotações podem sofrer alterações semânticas
variáveis, convém analisar bem os fatos, questões ou obras, ou
valores, para não cair em erros crassos... Entretanto, o espírito da
palavra é sublime, puro, encantando a consciência humana com a
sua vibração divinizante...
24 – Deus é palavra que tem tido todas as aplicações e para
os feitos e efeitos os mais contraditórios... Embora no seu espírito
diga respeito ao Princípio, à Essência que tudo emana, sustenta e
destina, os homens têm através dos milhões de séculos, de civilizações, dado o nome de Deus às mais estapafúrdias coisas... Temos
por obrigação entender o seguinte: DEUS É EM SI MESMO INOMINÁVEL, PORÉM OS HOMENS NECESSITAM DAR A TUDO DEFINIÇÕES E QUALIFICAÇÕES, PARA MUITOS EFEITOS, OU PARA EFEITOS
ESCOLÁSTICOS, PEDAGÓGICOS, FILOSÓFICOS, etc... Princípio único
é o melhor, paira acima de todo e qualquer conceito humano,
embora tenha de ser localizado e compreendido, relativamente,
segundo o conceito humano... E quem pensa, melhor ou pior, é
partícula ou centelha do Princípio Único ou Deus, e a Ele voltará,
sendo então DEUS EM DEUS, com definições humanas e apesar
delas...
25 – Nenhuma palavra é mais cara ao homem, do que a palavra
JUSTIÇA... Quando se trata da DIVINA JUSTIÇA, dela jamais fugirá,
porque é acima de relatividades, ambiguidades e dubiedades... E
quando se trata de JUSTIÇA HUMANA, daquela que os humanos
podem e devem agenciar, também é a mais profunda e significativa, porque por ela o homem se define perante Deus e Sua Justiça...
Quando um espírito tenha atingido o espírito hierárquico, de saber
o que significa a palavra JUSTIÇA, seja a DIVINA ou a HUMANA, é
porque, realmente, merece ser o que é, como é e para o que é...
Entenda bem cada um, que a JUSTIÇA DIVINA é quem confere, a
todas as VIRTUDES EXISTENTES, o galardão de serem VIRTUDES...
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Se a JUSTIÇA DIVINA sofresse abalo, tudo seria abalado, nada mais
mereceria respeito... Quem quiser pensar em Deus, de modo o
melhor possível, faça-o segundo a SUA JUSTIÇA... Jamais alguém
se arrependerá, de tê-lo feito...
26 – Depois das palavras Deus, Verdade, Amor e Virtude, todas
quantas mais possam ser lembradas, ou nelas valem, ou nada de
mais importante podem ser... Porque a JUSTIÇA DE DEUS assim
determina que seja...
27 – Portanto, quem ainda não sabe HONRAR O REINO DE DEUS,
que tem dentro de si, o que mais pretenderá saber honrar?!... Se
aquilo que nele é DIVINO não lhe serve, que mais lhe servirá?!...
28 – A luta entre a Verdade e a mentira, entre o Bem e o mal,
entre a Virtude e o vício, terá que ser travada dentro de cada um...
Aquele que, por ignorância ou preguiça, procurar fugir dessa luta,
sem dúvida irá parar nos lugares de pranto e ranger de dentes,
etc...
29 – Como ninguém deixará de ser vivente, na carne ou fora
dela, o que realmente importa, é aplicar BEM a vida, com todos
os seus corolários de bens e oportunidades... Face aos momentos
difíceis é melhor ser vítima do que algoz...
30 – Aquele que se quiser colocar acima da lei Moral e do Cristo
Modelo Divino de Comportamento, certamente será esmigalhado... Melhor fora que ninguém se julgasse juiz de Deus, dono
da Verdade, fiscal da Doutrina do Caminho, monitor do Cristo
Exemplar e proprietário da consciência de seus semelhantes...
Entretanto, os donos de religiões, de seitas, e os fanáticos que se
acreditam zeladores da Excelsa Doutrina, continuarão cometendo tais crimes... Face a Lei de DEUS, que DÊ DIGNOS FRUTOS
PELO EXEMPLO... Mesmo porque, por isso mesmo será julgado
pela JUSTIÇA DIVINA, e não por qualquer outro fator, motivo ou
pretexto, que conceitos humanos possam pretender validar...
31 – Nos lugares de pranto e ranger de dentes, e nas encarnações expiatórias, têm penado, penam e penarão, aqueles que,
colocando seus conceitos acima da Lei Moral e do Cristo Exemplar,
praticaram como bem entenderam... E como o NOVO CÉU E A
NOVA TERRA, conforme o Apocalipse assinala, é um tempo de mais
responsabilidade, observe bem cada um, como deverá proceder...
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32 – Até o ano 2.060, conforme o Apocalipse assinala, as mais
tremendas convulsões, os mais terríveis acontecimentos, e as ondas
de erros, crimes, corrupções e depravações, varrerão a Humanidade... Ondas de desculpas esfarrapadas, cínicas, se colocarão em
defesa do Mal e do crime... Como o Cristo Exemplar afirmou, até
alguns conhecedores da Verdade se deixarão arrastar pela onda
maléfica, de tanto verem grassar o malefício...
33 – Acima de tudo e de todos, a JUSTIÇA DIVINA está em plena
função, porque entre cabritos e ovelhas haverá separação, como
o Verbo Encarnado avisou... Cada um, através de sua mesma
consciência, dirá o que é... E como a JUSTIÇA DIVINA dá, segundo a
consciência de cada um, ninguém poderá reclamar, por aquilo que
fizer por merecer...
34 – Entretanto, saiba quem deseje saber certo, que na Ordem
Divina a VERDADE não muda, e tais acontecimentos, nos Mundos
e nas Humanidades, é normal... Tudo quanto acontece agora na
Terra, e na Humanidade, já tem acontecido, está acontecendo e virá
a acontecer, no Espaço e no Tempo, porque é normal... Os Mundos
e as Humanidades recebem Instruções Divinas, e, portanto, chega
a hora das sabatinas e dos selecionamentos...
35 – Feliz é aquele humano que, por inteligência e honestidade,
unge a sua VERDADE HUMANA, com o UNGUENTO SAGRADO DA
VERDADE DIVINA... Fora da Lei Moral e do Cristo Exemplar, nada
disso será possível... É o AVISO DIVINO, que não poderia deixar de
vir, antes da entrada no NOVO CÉU E NA NOVA TERRA...
36 – E disto ninguém olvide – Os presentes fatos apocalípticos,
assim como os do porvir, até a consumação evolutiva, do Planeta
e da Humanidade, estão ligados ao fato da Origem do Planeta, e
da sua Humanidade, porque o PROGRAMA DIVINO é completo e
justo...
37 – Quem ler, entenda bem – Infelizmente, permanece a advertência bíblica, ao afirmar que é maldito o homem, que confia no
homem...
38 – Religiosismos, sectarismos, fanatismos por doutrinas
organizadas por homens, encarnados e desencarnados, provam,
com suas carradas de erros, falhas, omissões, contradições tremendas e muitas outras falhas, o quanto a advertência bíblica é válida,
deve ser observada pelos mais inteligentes e honestos...
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39 – A Direção Planetária esperou, observou, analisou tudo
muito bem, antes de se pronunciar... Tantas e tais porcarias foram
observadas, nos donos de tais monopólios, religiosistas, sectários
e doutrinários, que as advertências feitas, com os fatos calamitosos, anunciados, se fizeram necessários...
40 – Portanto, as renovações necessárias e profundas, não
poderão vir com Paz e Ventura... Quem quiser ter o melhor
possível, no seio da noite tormentosa, não olvide, em suas obras,
a Lei Moral e o Cristo Modelo... Para estes, depois da noite trágica,
raiará a NOVA MADRUGADA UM POUCO MAIS FELIZ... Porque é
um passo à frente, o que irá acontecer, na caminhada divinizadora, nada mais. Convém ler, e com muita atenção, o capítulo final
do Apocalipse. A Jerusalém Celestial exterior será, para aqueles
que no seu interior realizarem a própria Jerusalém Celestial... Nos
Reinos Espirituais ou Celestiais, ou Astrais, irão residir aqueles
que vierem a merecer, independente daquilo que, no Planeta e
na carne, irá tendo o seu curso normal... Porque a JUSTIÇA DIVINA
impõe, que cada um tenha aquilo que fizer questão de chegar a
ter, pelos seus esforços... Porque ninguém é especial para Deus,
assim como Deus jamais será especial, para quem quer que seja.
MISTIFICADORES E MISTIFICADOS
Não é necessário lembrar que em Deus, no Princípio, e nas Leis
Regentes Fundamentais, ou nos Fatos Anímicos e Cósmicos, tudo
tem sentido prático, tudo prova a vigência de Leis de Origem, de
Movimento e de Finalidade, nada havendo que, normalmente
observado, deixe de provar motivações práticas, isto é, evidenciando os porquês de: COMO? QUANDO? POR QUÊ? PARA QUÊ?
Por essa razão, por ser assim em Deus ou no Princípio, a Lei
de Deus, o Supremo Documento, manda reconhecer a VERDADE
FUNDAMENTAL OU DEUS E MANDA, EM OBRAS, RESPEITAR E
AMAR O PRÓXIMO. Por essa mesma razão, o Cristo Exemplar
manda BUSCAR A VERDADE QUE LIVRA, não manda praticar
engodos, fingimentos, rituais ou explorações capciosas. Isto é, não
manda ser escravo de religião ou seita qualquer, porque tudo isso
deriva de malícias humanas, enquanto que a VERDADE QUE LIVRA
É DEUS, infinitamente acima de escamoteações capciosas, simulações que iludem aos tolos.
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Vai e vive a Lei, aconselha o Cristo Exemplar... Tomai o exemplo
de mim, que sou manso e humilde de coração, aponta o mesmo
Cristo exemplificador de comportamento... E como RECURSO
PRÁTICO, DOADO POR DEUS A SEUS FILHOS, mandou entender e
praticar, com inteligência e honestidade, OS DONS DO ESPÍRITO
SANTO, OS CARISMAS OU MEDIUNIDADES... O resto, na Lei Moral
e no Cristo Exemplar, é apenas resto ou são sujidades inventadas
por homens capciosos...
Qualquer pessoa inteligente e honesta pode respeitar o
sentido PRÁTICO destas palavras do Cristo Modelo, proferidas em
momentos certos, para fins recomendáveis e de sublimes efeitos:
“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.”
Voltando como espírito, depois da crucificação, faz esta direta,
prática e tremendíssima advertência do profetismo, pois coloca os
DONS DO ESPÍRITO SANTO, no topo dos testemunhos de ligação
com Deus e Suas Leis Regentes:
“E estes sinais seguirão aos que crerem: Expulsarão os
demônios, falarão novas línguas, manusearão as serpentes,
se beberem veneno não lhes fará mal, porão as mãos sobre os
enfermos e os curarão”. (Vide, em outro capítulo, como entender
a repartição de dons e as suas aplicações, pois a falta de discernimento pode ser muito prejudicial).
E no Livro dos Atos, o Livro bíblico que ninguém deveria ignorar,
o Cristo ressurgido aponta a importância dos Dons do Espírito
Santo, determinando como usá‑los, para levar a Excelsa Doutrina
do Caminho aos homens de todo o mundo:
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós
e me sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até
os confins da terra.”
Entretanto, que fizeram os homens politiqueiros e capciosos,
mentirosos e tribofeiros, exploradores da ignorância humana?
Fizeram é inventar religiões, seitas e tabelinhas maquiavélicas,
rituais e simulações comerciáveis, tudo instrumentos de amparo
às suas maquinações dominadoras e criminosas. Tal, e qual como
disse o profeta Simeão, com o menino Jesus no colo: “EIS AQUI
AQUELE, CONTRA QUEM A CONTRADIÇÃO ATIRARÁ PEDRADAS”.
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Atirar pedradas, quer contra a pessoa de Jesus, quer contra o
personagem Cristo Exemplar ou Tarefa Messiânica, quer contra
a Excelsa Doutrina por Ele transmitida, quer contra os Dons do
Espírito Santo, isso é o que têm feito e continuam fazendo, encarnados e desencarnados, que se dizem cristãos, ou que se regalam
temporalmente, antes capciosamente, em nome do Cristo Modelo
de Comportamento.
Profundamente errados são aqueles que, em nome de Deus,
da Verdade e do Cristianismo, desviam as gentes da Lei de Deus,
do Cristo Exemplar e dos Dons do Espírito Santo, isto é, da Graça
Consoladora doada por Deus... Entretanto, não são menos errados,
ou criminosos contra a VERDADE, aqueles que, por comodismo
ou qualquer outra desculpa esfarrapada, aceitam tais criminosos
desvios... Cooperar com o crime não é ser menos criminoso...
Resta saber, também, dentre aqueles que cultivam os Dons do
Espírito Santo, quantos o fazem com a devida dignidade, ou no seio
da Lei Moral e dos Exemplos de Comportamento do Cristo Modelo.
Não vivem desviando das leituras e dos estudos bíblico‑proféticos?
Não vivem deixando para trás a Lei Moral e o Cristo Modelo, para
ficarem com erros, xaropadas e mediocrismos, impostos por espíritos tremendamente comprometidos perante a JUSTIÇA DIVINA?
Não afirmam, muitos deles, que a Bíblia é um Livro que deveria ser
queimado, e as cinzas atiradas para o ar? É cristão o ato de alguém
fazer isso, ou assim agir, para com a única das Onze Grandes Bíblias,
que apresenta à Humanidade a Lei Moral, o Cristo Divino Molde e
o Derrame de Dons do Espírito Santo sobre toda a carne?
Antes de ser escravo de uma religião, seita ou fanatismo qualquer,
o que importa, perante a JUSTIÇA DIVINA, é ter um comportamento decente, prudente, calcado na vivência da MORAL DIVINA, DO
AMOR DIVINO E DA REVELAÇÃO DIVINA. O resto é apenas resto,
ou são porcarias humanas...
Antes da entrada da Humanidade na segunda metade evolutiva,
ou no período chamado NOVO CÉU E NOVA TERRA, enviaria Deus,
através dos Escalões Direcionais, os avisos indispensáveis, como
sempre o fez antes, em todos os tempos em que Continentes, Países,
Raças, Povos ou Civilizações, tiveram de enfrentar a transposição
de ciclos ou tempos, com vistas às renovações consecutivas necessárias. Como o pior dos males, praticados em nome do Cristianismo, foi a blasfêmia contra o Batismo em Dons do Espírito Santo,
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nada demais é, que se aponte o texto bíblico em que Pedro,
devendo falar, no dia do Derrame do Espírito Santo, assim disse,
colocando a tarefa do Cristo Modelo no lugar certo, com vistas aos
presentes e futuros corruptores ou adulteradores da verdade:
“Porque havendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou a este sobre nós, como o estais vendo e ouvindo.”
Depois do grandioso testemunho, daqueles que conheciam
as profecias, que acompanharam os passos carnais do Batista e
do Cristo Exemplar, contribuindo com seus respectivos trabalhos e martírios, para a Excelsa Doutrina ficar radicada no seio da
Humanidade, o que foi acontecendo, e o que ainda acontece, é a
causal de ignorâncias, contradições, mentiras, falsidades e traições,
funcionando a todo vapor, causando tremendos prejuízos, prejudicando o avanço espiritual das gentes no rumo da divinização, isto
é, criando terrível carma negativo, que fará com que a JUSTIÇA
DIVINA, em tempo certo, faça pagar rigorosamente.
O preço das rebeldias contra as Leis Regentes Fundamentais é
sofrimento, que pode se apresentar em variantes graus de agudez,
níveis ou modalidades. Algum dia todos aprenderão, que fora do
Equilíbrio ou da Harmonia, com essas Leis, ninguém conseguirá realmente triunfar. E como em termos de Cristianismo, tudo
se fundamenta em MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO
DIVINA, fácil é compreender, que os desvios impostos pelos religiosismos, clericalismos, sectarismos e fanatismos outros bastante
prejudiciais, terão de custar muitos abalos, profundos e dolorosos,
para que o Planeta e a Humanidade entrem para a fase chamada
no Apocalipse NOVO CÉU E NOVA TERRA. De maneira alguma a
VERDADE é propriedade de relativismos ou particularismos, e,
portanto, todos os abusos terão de ser reparados. E como outros
são os tempos, muito mais adiantados intelectual e cientificamente, bem mais profundos serão os abalos, para obrigar a respeitar
as Leis Divinas.
Se alguém quiser apelar para pretensas prerrogativas, religiosas, sectárias, ou para arrazoados que visem encobrir fanatismos
supostamente doutrinários, em nome de encarnados ou desencarnados quais, esse alguém estará provando seus erros, suas culpas,
porque perante a Lei Moral e o Cristo Exemplar, todos os homens,
encarnados e desencarnados, são iguais. Quem se julgar melhor,
dê melhores exemplos.
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SINOPSE GERAL
Existem as duas VERDADES, uma que é a ESSENCIAL OU DEUS,
e a outra, que é a relativa, a derivada, a chamada Criação, embora
este termo seja errado, pois Deus de Si emana, sustenta e destina,
por Leis Eternas, Perfeitas e Imutáveis, porque é Onisciente,
Onipresente, Onipotente.
No plano relativo, quem quiser compreender a Determinação
Divina, terá que fazê-lo considerando as Leis Regentes Fundamentais e os fatores ESPAÇO E TEMPO. Se pretender fazê-lo de outro
modo, cairá em profundos enganos e erros, pelos quais terá que
responder, queira ou não.
Nenhum fenômeno, ou fato, se desenvolve, sem o concurso dos
fatores ESPAÇO E TEMPO, e quando se trata do espírito, das centelhas emanadas pelo Princípio ou Deus, tais fatores, sendo desconhecidos, ou desprezados, custam consequências que podem ser
terríveis. Durante a infância do espírito prevalecem dirimências,
desculpas, mas com o desabrochamento, a evolução, prevalece o
aumento de responsabilidade.
No seio das verdades relativas, estão as verdadezinhas humanas,
os palpites, as verdades de cada um, consoante o que saiba, o que
goste, ou os seus interesses subalternos em jogo, onde egoísmos,
orgulhos e vaidades, podem comandar o espetáculo, em termos
de hipocrisia. Deus sabe o quanto isso funciona, e o quanto prejudica o progresso dos espíritos, da Humanidade, na sua VOLTA A
DEUS, COMO ESPÍRITO E VERDADE.
Por quê, Moisés transmitiu a Lei Moral? Por quê, um Cristo
Exemplar deixou o Exemplo de Comportamento? Por quê, da
parte do Princípio ou Deus, tanto Moisés como o Cristo Modelo
recomendaram o máximo de cuidado e de respeito para com o
Ministério da Revelação, do Consolador?
Se o leitor leu e entendeu ESTA MENSAGEM, que veio no tempo
certo, saberá responder, saberá como agir, vivendo para a MORAL
DIVINA, O AMOR DIVINO E A REVELAÇÃO DIVINA, fora de tabelinhas, cabrestos, tapa-olhos e tantas outras sujidades, que homens
ignorantes, errados ou capciosos, costumam inventar e impor.
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Quanto aos portadores de Dons do Espírito Santo, ou carismas,
em dose maior ou mais saliente, seja inteligente ou tangente,
lembrem-se que são, por isso mesmo, muito mais responsáveis.
Fora da Lei Moral e do Cristo Modelo certamente errarão profundamente, e caro pagarão. A Bíblia ensina, a tais respeitos, o quanto
é responsável o cultivo dos Dons do Espírito Santo. Partindo daí,
toda e qualquer atividade humana, na carne ou fora dela, implica
em responsabilidade para com a MORAL e o AMOR.
OSVALDO POLIDORO
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

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.
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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.

