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

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

“E APARECEU-LHE UM ANJO DO CÉU QUE O CONFORTAVA.”
E TAMBÉM NO INÍCIO DA VIDA MESSIÂNICA DE JESUS,
BEM QUE DEIXOU ESTES ENSINAMENTOS:
“VEREIS OS ANJOS DE DEUS SUBINDO E DESCENDO
SOBRE O FILHO DO HOMEM.”

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

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.

O Pentecostes e as Traições Clericais

O PENTECOSTES E AS TRAIÇÕES CLERICAIS

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

Quatro Fatores Doutrinários Fundamentais são apresentados
pela Bíblia, e todos eles são atraiçoados pelos clericalismos e outros
ismos, que foram surgindo através dos milênios. Por causa dessas
traições contra as verdades doutrinárias que a Bíblia ensina, é que
a Humanidade terrícola atinge o findar do segundo milênio, como
verdadeiro arsenal de ignorantismos espirituais, morais, e, por isso
mesmo, mergulhada em brutalidades, violências, imoralidades de
todas as marcas, e, lembrem-se bem, com o apocalíptico dilúvio de
fogo, ou guerra atômica, pronto para eclodir, reduzindo os viventes
a um terço, ou um quarto, como Maria avisou em Fátima através
de singelo fenômeno mediúnico.
O principal objetivo desta MENSAGEM DIVINA é tratar dos Dons
do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, a Graça Intermediária dada por Deus, que Jesus chama, no Evangelho, de “Graça de
Deus que tira a orfandade do Mundo”.
O Pentecostes, tão atraiçoado por clericalismos e outros ismos,
foi apenas mais um texto, assinalado na Bíblia, com o fito de Deus
de generalizar a Graça do Mediunismo que adverte, ilustra e consola, quer a encarnados, quer a desencarnados.
77 são os textos bíblicos que tratam daquilo que o Pentecostes
apenas ajuda a ensinar, da parte de Deus, e que homens tremendamente desonestos fazem questão de tripudiar, pelo simples fato
de viverem de mercadejar enganações clericais, ou patifarias colocadas no lugar dos ENSINOS e das GRAÇAS DE DEUS. Eis os textos
bíblicos que ensinam sobre o Espírito Santo, a Graça Divina que
confere ao Pentecostes, sua significação bíblica:
Resumo dos Dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte
de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde Anjos ou Espíritos Mensageiros produzem maravilhas:
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda
a carne profetizasse” – Números, 11, 29.
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a
Minha Bênção sobre a tua descendência” – Isaías, 44, 3.
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos
filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos
jovens terão visões” – Joel, 2, 28.
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“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.
“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.
“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que
forem dignos da ressurreição, serão como os anjos do céu” –
Mateus, cap. 22, 30.
“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias
maravilhas, e Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua Vontade” – Hebreus, 2, 4.
“Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia
assim: Vinde, e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, se
chamava então vidente” – I Samuel, 9, 9.
“E estes sinais seguirão aos que crerem: Expulsarão os demônios; falarão novas línguas; manusearão serpentes; bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal; porão as mãos sobre os enfermos e os curarão” – Marcos, 16, 17.
“Aquele que pecar contra o Filho do homem será perdoado, mas
aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da Justiça
Divina” – Jesus em Lucas, 12, 10.
O Espírito Santo, que se manifesta como NOVE DONS MEDIÚNICOS FUNDAMENTAIS, é um dos Quatro Fatores Doutrinários que a
Bíblia apresenta, e que homens perversos sempre fizeram questão
de atraiçoar. Estude, cada um, agora, os outros Três Fatores que a
Bíblia ensina perfeitamente:
1 – Moisés entregou a Lei de Deus e o Primeiro Pentecostes, ou
Batismo de Dons da História, como devem ler no Livro de Números,
capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela Lei Suprema
e a Consoladora Revelação, para evitar desvios comprometedores,
comércios de engodos ou simulações, ou fingimentos, etc.
2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconteceu depois dos ENSINOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os
rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo,
impondo aparências de culto verdadeiro, etc.
www.uniaodivinista.org
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3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através
de Profetas ou Médiuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometeu a vinda do Verbo Exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes ou Derrame de Dons para TODA A CARNE, aquilo que o Livro
dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os
textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos
farão lembrá-los e vivê-los:
1 – EU SOU O SENHOR TEU DEUS, NÃO HÁ OUTRO DEUS.
2 – NÃO FARÁS IMAGENS QUAISQUER, PARA AS ADORAR.
3 – NÃO PRONUNCIARÁS EM VÃO O NOME DE DEUS.
4 – TERÁS UM DIA, NA SEMANA, PARA DESCANSO E RECOLHIMENTO.
5 – HONRARÁS PAI E MÃE.
6 – NÃO MATARÁS.
7 – NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO.
8 – NÃO FURTARÁS.
9 – NÃO DARÁS FALSO TESTEMUNHO.
10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.
MARCAS DO VERBO EXEMPLAR – É de antes de haver Mundo,
anunciado antes de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce
em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem, vem com
os Dons do Espírito Santo ou Mediunidades SEM MEDIDA, produz
grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa
a RESSURREIÇÃO TOTAL, entrega o Derrame de Dons para toda a
carne e manda entregar o Livro dos Fatos Porvindouros, o Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo
das pedradas contraditórias, como afirmou o Profeta Simeão.
COMO JESUS TRATOU OS PADRES?
“Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos
postais nas portas do Templo da Verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo.”
“Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de
má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do Céu.”
“Ai de vós, que perseguistes e matastes os Profetas, pois mais
um matareis e por todos estes crimes respondereis.”
O VERBO AFIRMA A SOBERANIA DA LEI
“Vai e vive a Lei.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Pecar contra um mínimo Mandamento, é como pecar contra
toda a Lei.”
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“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e
a praticam.”
“Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis.”
“Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade.”
“Não sairás dali, até pagar o último ceitil.”
Fora de rotulismos palhaços, e de vestes palhaças, e de rituais palhaços, e de dogmas estúpidos, comunidades de homens
simples deveriam viver e ensinar a viver a Lei nos atos sociais, e
imitar o Cristo Modelo na conduta entre irmãos, e tudo fazer para
o mediunismo ser cultivado como manda a Lei e como Jesus muito
bem exemplificou. Porque até Jesus não foi dito tudo, mas o que foi
entregue foi TOTAL RESPEITO A DEUS, o Princípio que tudo origina,
sustenta e destina.
A Justiça Divina vos obrigará a entender e a respeitar os Quatro
Fatores Doutrinários Fundamentais:
1 – A Inderrogável Lei de Deus, que esmigalhará seus detratores; porque ela representa a Justiça Divina;
2 – O Verbo Modelar e Modelador, vivido por Jesus, e que esmigalhará seus detratores, e que são todos aqueles que dele fizeram,
não o MODELO DE RESPEITO A DEUS, e sim o endossante de todas
as modalidades de desvios ou corrupções. Vede bem como Jesus
fala da Soberana Lei de Deus;
3 – Os Dons do Espírito Santo, ou Mediunidades, que são expostos através de 77 textos bíblicos, e que homens perversos e desonestos, ou escondem dos filhos de Deus, ou lhes dão falsas interpretações, para acobertar seus erros e crimes;
4 – Como Jesus não veio para DIZER TUDO SOBRE A DOUTRINA
INTEGRAL, ou DIVINISTA, a ser por Deus entregue através dos milênios, deixou o aviso: “Tenho muito para vos dizer ainda, porém
vós não podeis suportá-lo agora”. Portanto, depois de Jesus sair
do Mundo, Deus mandou entregar o Apocalipse, em cujos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, estão as Promessas Divinas a terem cumprimento, antes do findar do segundo milênio, preparando os que
herdarem a terra dos futuros ciclos evolutivos, os não cabritos,
para o período chamado: UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA.
(As traições que viriam, e já vieram, foram previstas nestes
textos bíblicos: Sermão Profético, de Jesus; Romanos, 1, 22 a 32;
Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2; E no Apocalipse, ao tratar
da Besta e do Falso Profeta, que dela sairia).
www.uniaodivinista.org
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Como Jesus não veio para dizer tudo, EVANGELHO ETERNO só
vos está prometido no Apocalipse. E a Justiça Divina vos obrigará a
conhecer e a viver segundo o DESÍGNIO DIVINO, e não segundo as
patifarias religiosistas, clericais e outras quaisquer, isso de que está
abarrotada a Humanidade, neste violento e imoralíssimo findar do
segundo milênio.
EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 6)
PRINCÍPIO OU DEUS – Essência Divina Onipresente, Onisciente
e Onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a Reintegração Total. O Espírito e a Matéria, os Mundos e as
Humanidades, e as Leis Relativas, retornarão à Unidade Essencial,
ou Espírito e Verdade. Se deixasse de Emanar, Manifestar ou Criar,
nada haveria sem ser Ele, Princípio Onipresente. Como o Princípio
é Integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de
ser Manifestador e Manifestação, tudo Manifestando e tudo Reintegrando. Eis o Divino Monismo.
ESPÍRITO FILHO – As centelhas emanadas, não criadas, contêm
TODAS AS VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, devendo desabrochá-las no seio dos Mundos, das encarnações e desencarnações,
até retornarem ao Seio Divino, como Unas ou Espírito e Verdade.
Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus
em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o Personagem Inconfundível de VERBO EXEMPLAR,
de tudo que deriva do UM ESSENCIAL e a Ele retorna como UNO
TOTAL. O Túmulo Vazio é mais do que a Manjedoura. (Entendam
bem).
CARRO DA ALMA OU PERISPÍRITO – Ele se forma para o espírito
filho ter meios de agir no Cosmos, ou Matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a União Divina, ou Reintegração, finda a
tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas. Tudo vai aumentando
em Luz e Glória, até vir a ser Divindade Total, União Total, isto é,
perdendo em RELATIVIDADE, para ganhar em DIVINDADE.
MATÉRIA OU COSMO – A Matéria é Essência Divina, Luz Divina,
Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido. Em qualquer
nível de apresentação é ferramenta do espírito filho de Deus. (É
muito infeliz quem não procura entender isso).
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FACÍLIMO DE ENTENDER
Além de ser verdade, que com dez simples sentenças Deus
ensina o comportamento total, também é verdade que, com tais
dez simples sentenças, Deus condena os criminosos artificialismos,
clericais e outros, isto é, quantos desvios já foram impostos aos
menos avisados.
Também no singelo capítulo intitulado EVANGELHO ETERNO,
Deus enviou a SABEDORIA TOTAL, O DIVINO MONISMO, a Ciência
que vai do Absoluto ao Relativo, e vice-versa, nos Universos Anímico e Cósmico. Quando cada um procurar usar bem de si mesmo, no
Espaço e no Tempo, certo será que estará perto da UNIÃO DIVINA
ABSOLUTA.
ABAIXO OS TRAIDORES DO MEDIUNISMO!
A Humanidade de qualquer Planeta é constituída de encarnados
e desencarnados; e jamais seria Deus, o Princípio ou Pai Divino, um
algoz a separá-los de modo absoluto. Muito ao contrário, pois é
Deus o doador dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, para haver contatos de variada ordem.
A Bíblia inteira, do Gênese ao Apocalipse, conta a História dos
Grandes Vultos Encarnados, portadores de Dons Mediúnicos, e a
grandiosidade fenomênica dos Anjos ou Espíritos Comunicantes.
Tirem da Bíblia os Profetas ou Médiuns, e a comunicabilidade dos
Anjos ou Espíritos, e estareis tirando tudo quanto a Bíblia tem de
autoridade doutrinária.
Ninguém precisa de muita inteligência e nem de muita honestidade, para reconhecer, através da Bíblia, o quanto Deus, o Pai
Divino, fez e faz questão de entregar Graças Mediúnicas ou Intermediárias a Seus filhos. E como foram os Patriarcas Hebreus,
Moisés, os Profetas, Jesus e os Apóstolos, os grandes baluartes do
Profetismo ou Mediunismo, procure cada filho de Deus entender o
que Deus ENSINA ATRAVÉS DA BÍBLIA.
O MAIOR TESTEMUNHO DE JESUS
Em toda a vida messiânica Jesus deu testemunho de Obediência
a Deus e Suas Leis Eternas, Perfeitas e Imutáveis; mas na cruz, ao
deixar o mundo carnal, completou:
“Pai, tudo está feito.”
“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.”
www.uniaodivinista.org
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Como já havia afirmado a Lei de Deus como SUPREMO IMPERATIVO DOUTRINÁRIO, que mais lhe restaria fazer?
Desgraçadamente, depois de Jesus sair da carne, como já
haviam feito outros, depois da saída de Moisés, homens perversos
passaram a colocar escabrosos mistifórios no lugar de Deus, de Sua
Divina Justiça, de Moisés e de Jesus. E essas imundícias resultaram
nos ignorantismos e nos imoralismos do findar do segundo milênio.
Depois das previstas faxinas apocalípticas, outras gerações
saberão como entender e viver a Lei de Deus.
Entendendo bem os capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, entendereis que a maior das loucuras humanas é questionar a
Lei de Deus. As trevas da subcrosta, os umbrais e as encarnações
expiatórias bastam para tudo ensinar com absoluta precisão.
DE BOM ALVITRE
A Bíblia é um repositório de ensinos e advertências fundamentais. Por falta de melhores conhecimentos bíblico-proféticos, muito
do que há escrito sobre a Doutrina, apresenta falhas altamente
prejudiciais.
Entretanto nas ORAÇÕES, que são veículos de ligação mental
com o Princípio ou Deus, e com o Socorrismo em Geral, lembramos que há ORAÇÕES para todas as modalidades de necessidades.
É dos ensinos bíblicos, a começar do Velho Testamento, que há
necessidade de discernimento dos espíritos, como, por exemplo, o
Apóstolo Paulo escreveu em I Coríntios, 12, onde salienta que um
dos NOVE DONS, em que manifesta o Espírito Santo, é o dom do
discernimento dos espíritos.
Na Terra, e na Humanidade, ou em tudo que é relativo, há do pior
ao melhor... Como já ficou ensinado em O LIVRO DOS MÉDIUNS, o
MEDIUNISMO apresenta múltiplas oportunidades de contatos, do
melhor ao pior... E o MEDIUNISMO está já muito difundido, porém
e infelizmente, em muitos casos nem sempre do melhor nível.
Quem sabe o que é crescer em ESPÍRITO e MORAL, saberá o que
convém ou não praticar, em termos de contatos interplanos.
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ORAÇÃO DIVINISTA
Dá-me, Sagrada Causa Originária, Deus ou Pai Divino, o poder
de viver a Tua Lei, para que possa eu contribuir para a santificação
da vida!
Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos, e mórbidos facciosismos, que tanto desviaram
os filhos Teus do Reto Caminho, criando o Mal que tanto se esparramou pelo Mundo!
Ilumina, Senhor, através de Teus Santos Mensageiros, a consciência dos errados, dos inimigos da Verdade, para que se arrependam e reconheçam que BOA É A VERDADE, e, assim agindo, retornem à Doutrina que enviaste a Teus filhos, que é simplesmente
viver a Lei, imitar o Verbo Exemplar, e cultivar nobremente os Dons
do Espírito Santo, que é dar de Graça, os Frutos da Graça Recebida,
assim como é da Tua Vontade!
ORAÇÃO AO PRINCÍPIO SAGRADO
Sagrado Princípio do Universo!
Divina Causa de Todos os efeitos!
Infinitos são os Vossos Poderes!
Integral a Vossa Ciência!
Dai-me o poder de refletir a Vossa Divina Vontade.
Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os
espíritos malévolos.
Envolvei-me, ó Poder Infinito, em Vossas Graças e Virtudes para
que minha vontade seja o reflexo de Vossa Divina Justiça.
Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de Vosso Infinito
Amor, para aqueles que o merecerem!
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.
www.uniaodivinista.org
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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.
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.
9
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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.
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
www.uniaodivinista.org

10

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.
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.
11
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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.
A ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Onipresente, Onisciente e Onipotente. Sendo filho Teu, depositário de Tuas Virtudes Divinas, para
desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver Teus
Ensinos e Tuas Graças. Dá-me forças, Pai Divino, a fim de que não
fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso,
petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do Mundo
me estiverem bafejando.
Jesus, que viveste a Função de Cristo Modelar e Modelador,
Exemplo de Comportamento e Derramador do Espírito de Dons
e Sinais sobre toda a carne, de Ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a
VERDADE a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, Divino Modelo, para que Teu Exemplo
seja o Evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra de
tropeço no Caminho da Verdade.
www.uniaodivinista.org
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Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim como estivestes
subindo e descendo sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não
segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado,
pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante Sua
Divina Justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou
nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe
o Caminho da Verdade, do Amor e da Virtude, que é a Essência do
Evangelho, o caminho da Autodivinização, a gloriosa União Divina.
ORAÇÃO A MARIA MADALENA
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Divino, Origem, Sustentação
e Destinação de tudo e de todos, o Espírito e a Matéria, as Leis
Regentes Fundamentais e tudo quanto possa existir, conheçamos
ou não, nós os Teus Filhos lotados na Terra.
Sabemos nós, Pai Divino, que na ordem dos Espíritos e dos
Mundos, existem os mais e os menos evoluídos, pois embora
sendo Uma a Origem e Uma a Finalidade, para tudo e todos vigora
a Lei de Movimento, Evolução e Reintegração na Tua Unidade, ou
Divindade, sendo esse o Sagrado Objetivo da Existência.
Somos conscientes, Pai Divino, Daqueles Verbos Teus, Comandantes de Galáxias, Grupos de Sistemas Planetários, Sistemas e
Mundos, aonde Filhos Teus vivem, na carne e fora da carne, movimentam atividades e, assim, vão desabrochando Tuas Virtudes
Divinas, das quais todos são depositários normais.
Sabemos, Pai Divino, que toda Humanidade Planetária tem o
Seu Verbo Tutelar, o Seu Despenseiro Fiel e Prudente, o Elo Divino
entre os Teus mais Elevados Comandos, e os Escalões Imediatos,
aqueles que de mais perto assistem, aos que peregrinam a encarnação e os reinos espirituais menos elevados.
Pai Divino, é em virtude de tais conhecimentos, e inspirados
por desejos de trabalho fraterno, no seio da Excelsa Doutrina do
Caminho, que rogamos forças e oportunidades à Tua Serva Maria
Madalena, a fim de que nos possa auxiliar, no seio de Tua Divina
Justiça, por cima da qual ninguém jamais passará.
E a ti, Maria Madalena, imortal exemplo de arrependimento de
erros cometidos, dedicação ao Verbo Encarnado e à Tarefa Evangelizadora, e modelo de renúncia aos bens mundanos, enviamos
o nosso apelo fraterno, para que, no âmbito da Lei de Deus, do
Cristo Exemplar e dos Dons do Espírito Santo, coopere na tarefa
a que nos propusemos de, cada vez mais, conhecer a Verdade e
praticar o Bem.
13
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A PRECE DO CAMINHEIRO
Sabemos, Sagrado Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, que de Ti tudo deriva, em Ti movimenta e atinge a Sagrada
Finalidade, porque as relativas ou aparentes liberdades, funcionam no seio de Teu Absoluto Determinismo.
Sabemos, Sagrado Princípio, que enviaste a Teus filhos uma
Lei Moral, um Código de Moral Divina, por cima do qual ninguém
jamais passará, por ser o sentido moral da vida, aquele que define
entre o Bem e o Mal, em termos de comportamento, para com as
Tuas Leis Regentes Fundamentais e para com o próximo.
Sabemos, Sagrado Princípio, que prometeste um Derrame de
Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, para toda a
carne, para todos os Teus filhos, a fim de que Teus Anjos ou Espíritos Mensageiros pudessem manifestar sua consoladora presença, falando em línguas diversas, produzindo sinais ditos milagrosos, apresentando maravilhosas curas, provando a imortalidade
do espírito, salientando a responsabilidade dos atos e fazendo
compreender a reencarnação como válvula redentora e evolutiva
de Teus filhos.
Reconhecemos, Sagrado Princípio, Tua Onipresença, Onisciência e Onipotência, assim como consideramos Teus Ensinos e
Tuas Graças, principalmente o Glorioso Pentecostes, marcando na
História da Humanidade terrestre o tempo da Revelação tornada
pública, como benção consoladora para Teus filhos.
Entretanto, Sagrado Princípio, reconhecendo a imensidão das
falhas humanas, a caudal de desvios tenebrosos praticados pelos
homens, engendrando simulações, comerciando idolatrias, impondo blasfêmias aos Teus filhos menos esclarecidos, a Ti rogamos
também a Graça do melhor discernimento, para jamais colocar a
mentira no lugar da Verdade, a hipocrisia no lugar do Amor e o
fanatismo sectário no lugar da Virtude.
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,
www.uniaodivinista.org
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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.
ORAÇÃO PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA
Peço a Deus, o Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente,
e ao Cristo Planetário, forças para as Legiões Angélicas ou Mensageiras, para que possam lutar contra o Mal, em qualquer forma
que se apresente, e vencê-lo.
Como não existe merecimento, fora do respeito à Verdade, ao
Amor e à Virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver
a Lei de Deus, compreender e imitar o Verbo Exemplar e cultivar
nobremente os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, sem os quais não pode haver a Consoladora Revelação.
Rogo a Deus, que enviou o Verbo Modelo, para entregar o
Glorioso Pentecostes, ou Derrame de Dons Mediúnicos para toda a
carne, para que a Humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que dêem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro
respeito à Doutrina do Caminho.
15
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Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a
Justiça Divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim
como rogo, para o corpo, as energias e os fluídos a serem depositados nesta água.
E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a
Deus, às Legiões Angélicas e Socorristas e ao meu Espírito Guia ou
Anjo Guardião.
ORAÇÃO CRÍSTICA
Sagrado Princípio do Universo, que em Ti mesmo crias, sustentas e destinas. Senhor do Infinito, das Leis, das vidas e das virtudes.
Sagrada Causa Primária, onde tudo é, movimenta e atinge a
finalidade.
Pai Divino, Tu que és o Alicerce, o Esteio, a Luz e a Glória, guia
nossos passos, para que a Lei seja o nosso Caminho, para que
o Amor seja o nosso Pão Eterno, para que a Graça seja a nossa
Consolação Imperecível.
Deus e Pai Nosso, que nos enviaste o Cristo Modelo, a fim de
Batizar em Revelação. A Ti rogamos, Senhor, que ela se estenda
sobre a Terra, porque, sendo ela a Tua Palavra, a todos advirta,
ilustre e console.
Pai Santo, enche a Terra de verdadeiros e bons profetas ou
médiuns, para que todos saibam das leis de Essência, Existência,
Movimento, Evolução, Responsabilidade, Reencarnação, Revelação, Habitação Cósmica e Sagrada Finalidade a ser atingida.
Sagrado Princípio, faze que Teus Santos Espíritos Mensageiros
infundam estes conhecimentos: que a Moral harmoniza e dignifica;
que o Amor sublima e diviniza; que a Revelação adverte, ilustra e
consola; que a Sabedoria confere autoridade; e que a Virtude sintetiza a união com a Tua Divina Vontade.
Princípio Sem Fim do Cosmos, impele-nos ao Conhecimento
Perfeito, para que possamos saber certo, pensar bem, sentir amorosamente e praticar divinamente.
Como Tu és Espírito e Verdade, querendo que assim venham a se
tornar os Teus filhos, a Ti rogamos, Pai Divino, as necessárias oportunidades de trabalho.
Afasta-nos, Senhor, de todas as idolatrias.
Livra-nos, Pai Santo, das tentações do mundo.
Dá-nos, Senhor, a força de lutar contra a iniqüidade.
www.uniaodivinista.org
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Atrai-nos, Senhor, ao Reino da Verdade, do Amor e da Virtude,
Reino que estando no seio dos mundos, das formas e das transições, está entretanto acima de mundos, formas e transições.
Dá-nos, Pai Divino, a Consciência da Unidade, a fim de que possamos sentir e viver as Harmonias do Infinito; e que, assim sendo, ó
Pai Santo, venhamos a transformar a Terra na Jerusalém Celestial,
Reino de Paz e Ventura, alijando para sempre, do mundo, a ignorância, a treva e a dor.
ORAÇÃO PELA CRIANÇA
Sabemos, Senhor, que entregaste o Planeta a Teus filhos, para
através dele realizarem a escalada evolutiva, ou desabrochadora
das Latentes Virtudes Divinas, até se tornarem Espírito e Verdade,
reintegrando a Tua Gloriosa Unidade; infelizmente, Senhor, pela
ignorância de uns e a maldade de outros, Teus filhos transformaram
o Planeta em um campo de divergências, ódios e crimes, onde as
crianças sempre foram as maiores vítimas.
Sabemos que enviaste um Supremo Documento, ou Lei Moral,
ordenando não haver crimes entre irmãos; todavia, Teus filhos
trocaram Teus Mandamentos por simulações, idolatrias, subterfúgios ou criminosos escapulários, enchendo o Planeta de blasfêmia,
desviando as gentes do Caminho Certo, transformando-as em vítimas de seus mesmos erros.
Sabemos que enviaste um Verbo Exemplar, cheio de Verdade e de Graça, manso e humilde de coração, feito à imagem da
tolerância, da renúncia e do perdão, e que, por ter os Dons do
Espírito Santo SEM MEDIDA, produziu grandes curas físicas, colocando porém a cura espiritual no vértice de todas as motivações;
entretanto, Senhor, a ignorância de uns e a maldade de outros,
fizeram Dele o capacho de todas as malícias e explorações religiosistas, começando desde o berço a desviar as gentes da Doutrina
do Caminho, obrigando a desconhecer a significação de Sua Divina
Modelagem.
Sabemos, Senhor, que colocaste em Teus filhos os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, os veículos da Consoladora
Revelação, e que, na hora de se tornarem de uso generalizado, ou
para toda a carne, foi ao Teu Verbo Modelar que confiaste a sublime tarefa de entregar o Derrame de Dons, o Glorioso Pentecostes;
desgraçadamente, Senhor, homens politiqueiros e blasfemadores,
foram fundando religiões e clerezias, foram impondo idolatrias e
17
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vendendo simulações, e chamando aos Dons do Espírito Santo e
seus sinais e prodígios de coisas do diabo, também escondendo os
textos bíblicos que tratam de Teus Dons aos menos esclarecidos,
causando assim terríveis males, pois com a eliminação da Revelação a ignorância triunfa, o materialismo avança, a brutalidade
impera, as depravações e abominações se implantam, criando
terrível carma, desviando as crianças do Reto Caminho, preparando-as para um futuro inglório, cheio de pranto e ranger dos dentes.
Em tais dolorosas circunstâncias, Senhor, com terríveis perigos
rondando as gentes, sendo as crianças as maiores vítimas, nós Te
rogamos, em nome da Tua Lei Moral, do Teu Verbo Exemplar e
dos Teus Dons Carismáticos, para que Tuas Legiões Angélicas ou
Mensageiras se imponham, lembrando aos adultos o dever fundamental de pôr paradeiro aos tenebrosos desvios, forjando um
Mundo sem ódios, sem crimes, sem imoralidades ou tenebrosos
exemplos.
O PAI NOSSO DA INTELIGÊNCIA
Pai Nosso que és o Céu, Plenitude Divina Onipresente, Onisciente e Onipotente, Origem, Sustentação e Destinação, do Espírito e
da Matéria, dos Mundos e das Humanidades;
Teu Nome é Santo, por si mesmo o é, acima de opções humanas, felizes ou não, e os Teus filhos, quando tiverem desabrochado
as latentes Virtudes Divinas, e se tornado Espírito e Verdade, como
Tu és, disso terão certeza;
Em Teu Reino Onipresente, Onisciente e Onipotente, vigoram a
Verdade, o Amor e a Virtude, e, em função de Tuas Leis Eternas,
Perfeitas e Imutáveis, Teus filhos desabrocharão as latentes Virtudes Divinas, e, como Unos Totais gozarão de Tuas Divinas Glórias,
por ser essa a Sagrada Finalidade do Espírito;
Tua Vontade será feita, porque as relatividades de Tua Mesma
Manifestação, entendam ou não os Teus filhos ainda inconscientes, tramitam no seio de Tua Absoluta Determinação;
Nem só de pão vive o homem, sobre a Terra, e oxalá ninguém
se faça egoísta, usurpador ou cego de espírito, a ponto de, por sua
culpa, terem outros de sofrer a miséria, a fome e a nudez;
Que Teus filhos, Sagrado Princípio, deixem de lado os estúpidos
religiosismos e sectarismos, venham de fato a conhecer a Verdade
e a praticar o Bem, e, assim, deixem de cometer tantos erros e
crimes, pelos quais terão de responder, até o último ceitil;
www.uniaodivinista.org
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Como em Tua Divina Onipresença prevalecem o Poder, a Justiça
e a Glória, faze Senhor que Teus filhos assim reconheçam e vivam,
para que a Terra venha a ser, em breve, aquela apocalíptica Jerusalém Celestial, livre de ignorâncias, crimes e sofrimentos;
Porque, Senhor, só assim a Tua Lei estará sendo vivida, o Teu
Verbo Exemplar conhecido e imitado, e os Dons do Espírito Santo,
Carismas ou Mediunidades, terão completa franquia para que tuas
legiões angélicas ou mensageiras possam realmente desempenhar
a tarefa consoladora, produzindo sinais, prodígios e curas maravilhosas.
PRECE DE ABERTURA
Ao Sagrado Princípio, Deus e Pai Divino, dirigimos nossos
anseios, como servos humildes da Excelsa Doutrina do Caminho,
ensinada e praticada por Jesus, o Cristo Exemplo de Conduta, a fim
de pedir as Graças que possamos merecer.
Dá-nos, Sagrado Princípio, o amparo das Legiões Mensageiras;
envia-nos, Pai Divino, a Luz da Verdade, para que, estribados nas
práticas doutrinárias vinculadas aos Patriarcas, Profetas, ao Cristo
Modelo e aos Apóstolos, possamos trabalhar pela Restauração do
Verdadeiro Cristianismo, a Trilha Iniciática que conduz à divinização do espírito.
Sagrado Princípio, concede a Teus filhos a Graça de UM NOVO
PENTECOSTES para que, cheios de DONS DO ESPÍRITO SANTO,
mediunidades ou carismas, possam eles conhecer Teus Santos
Desígnios, e, também, com os sinais e prodígios daí decorrentes,
encham a Terra de verdadeiros ensinos evangélicos.
Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de Teus filhos ainda
inconscientes, negligentes e imponderados.
Afasta de Teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que
tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de
servidores da Verdade, do Amor e da Virtude.
Inspira Teus filhos, Senhor, no sentido de CONHECER A VERDADE
E PRATICAR O BEM, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém
desabrocha o CRISTO INTERNO, que é o SAGRADO OBJETIVO DA
EXISTÊNCIA.
Pai Santo, infunde em Teus filhos o sentimento de respeito às
Verdades Eternas, Perfeitas e Imutáveis, para que, modificando a
conduta, venham a transformar a Terra em um Mundo de Paz e
Ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem lágrimas.
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O Pentecostes e as Traições Clericais

ORAÇÃO À VERDADE
“Dá-me, Deus ou Pai Divino, o poder de conhecer e viver a Tua
Doutrina; concede-me, Senhor, a Graça de ser um exemplo de
conduta, apóstolo de Tua Soberana Vontade, a fim de contribuir
para o triunfo da Verdade que diviniza.
Ponde, Senhor, no coração dos Teus Filhos o sentimento de
respeito à Tua Lei, ao Cristo Modelo que Enviaste, e ao nobre
cultivo dos Dons Espirituais, para que lhes não falte a consoladora
comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Ponde nos seus
corações o arrependimento dos desvios cometidos, e o desejo de
trilhar a Doutrina da Verdade, do Amor e da Virtude.
Senhor, faze que entendam, de uma vez para sempre, que fazer
da Verdade a Religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o
único modo de Desabrochar o Deus Interno, as Latentes Virtudes
Divinas, em menos tempo”.
ORAÇÃO DA INFALIBILIDADE
Temos consciência, Senhor Deus e Pai Divino, daquilo que
enviaste através dos Grandes Iniciados, como Rama, Orfeu, os 35
Budas, Hermes, Crisna, Zoroastro, Pitágoras;
Temos consciência, Divina Causa Originária, que ao ser tempo
de Generalizar a Graça da Revelação Consoladora, enviaste aos
Patriarcas Hebreus Teus Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometendo a Doutrina Integral, a ser completada por etapas ao longo
dos milênios, segundo como Teus filhos fossem tendo capacidade
de assimilação;
Temos consciência, Senhor Absoluto, Espírito e Verdade, Onipresente, Onisciente e Onipotente, daquilo que fizeram Moisés, os
Profetas, Jesus e os Apóstolos, não dizendo tudo, mas apontando
para as Promessas do Apocalipse;
Temos consciência, Senhor, do aviso deixado por Jesus: “Tenho
muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo
agora”;
Temos consciência, Sagrada Causa Originária, daquilo que
prometes nos capítulos 12, 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, tudo
preparando com vistas ao período chamado UM NOVO CÉU E UMA
NOVA TERRA, a vir depois das terríveis faxinas ao findar do segundo milênio;
Temos consciência, Senhor Absoluto, que a parte entregue
até Jesus é Código de Comportamento, por ensinar que os DEZ
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MANDAMENTOS devem ser vividos, que o Verbo Exemplar deve
ser imitado, e que os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, devem merecer absoluto respeito, por serem os veículos
da comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos Mensageiros;
Temos consciência, Senhor e Pai Divino, que clerezias espúrias
a tudo corromperam, impondo dogmas estúpidos, rituais ridículos, vestes e gestos palhaços, e prepotentes politicalhas sobre reis,
povos e nações;
Temos consciência, Divino Ser Onipresente, que o findar do
segundo milênio marcará tempo inconfundível na Humanidade,
por aquilo que prometes principalmente nos capítulos 12, 19 e 14,
do Apocalipse, com a entrega do EVANGELHO ETERNO, o Inconfundível Aviso Final;
Temos consciência, Senhor, de que os inimigos de Tua Doutrina
serão esmigalhados, aqui apelamos às Tuas Legiões Angélicas ou
Mensageiras, para que nos defendam contra os inimigos da Verdade, do Amor e da Virtude, sejam encarnados ou desencarnados;
E como, Senhor, ninguém poderá DESABROCHAR O DEUS INTERNO, fora do CONHECIMENTO DA VERDADE E DA PRÁTICA DO BEM,
a Ti rogamos esta graça: que façamos menos longos os discursos
sobre o AMOR, e que ponhamos todos os nossos esforços ao serviço da humanitária BONDADE!
QUATRO LIVROS APOCALÍPTICOS:
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS
A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS
O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS
NOS DOMÍNIOS MARAVILHOSOS DA PSICOMETRIA
A HONESTIDADE SEMPRE FAZ BEM
A – Dizerem os mercadores de mentiras religiosistas, que Moisés
e Jesus disseram tudo, sobre a DOUTRINA INTEGRAL, já é uma
forma de traição doutrinária;
B – Dizer que Jesus não avisou, de não ter dito tudo, é outra
falsidade;
C – Negar as Promessas de Deus, feitas no Apocalipse, é outra
falsidade;
D – Esquecer, ou atraiçoar por escondimento, aquilo que Deus
promete nos capítulos 12, 19 e 14, do Apocalipse, é desafiar a
Justiça Divina;
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E – Não procurar saber o que significa o período porvindouro,
chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, já é não merecer a
Terra dos futuros ciclos, já é se colocar no rol dos cabritos a serem
expulsos pela Justiça Divina.
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é o Livro que
apresenta tudo o que está prometido no Apocalipse. Contém,
também, as mais Prodigiosas Orações, ou Agentes de Ligação
Mental com as Legiões Socorristas, aquilo que virá a ser profundamente necessário, em face dos terríveis acontecimentos do findar
do segundo milênio.
Que poderiam dizer os inteligentes e honestos se Deus deixasse
de cumprir o que promete no Apocalipse, só para beneficiar os
tribofeiros religiosistas, que foram surgindo através dos séculos, e
impondo aos bobos suas comerciais enganações?
SÍNTESE DIVINISTA
Com o desabrochar das Latentes Virtudes Divinas, ou o Deus
Interno, é que o Espírito-filho chega ao clímax da Consciência
Divino Monista, ou Divinista. Mas, lembre-se bem cada filho de
Deus, que para a VERDADE SER O QUE É, jamais necessitará de
reconhecimentos relativos quaisquer. Os que merecerem adentrar
o período UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, como ensina o
Apocalipse, virão a ser União Divina, Jerusalém Celestial, Solução
em Deus, o Princípio Único, Alfa e Ômega, aquilo que, por ora, vos
é de difícil compreensão.
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.
Ao inteligente e honesto cumpre conhecer,
Quem do Bíblico-Profético paira no devido,
Que farisaísmos brotam, procurando deter
O término do trabalho, por Deus prometido.
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