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.

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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ORAÇÕES E VÓS SOIS DEUSES
Nada é mais tolo do que afirmar que não há Espiritismo fora de Kardec;
Espiritismo não é questão de nomes ou palavras, mas sim leis, elementos e
fenômenos. Estudem as 8 Grandes Bíblias da Humanidade, sejam inteligentes e honestos, e estareis contribuindo para o triunfo da Verdade, do Amor
e da Virtude; isto é, estareis forjando o triunfo da Consciência da Unidade,
a Chave da Sabedoria Fundamental.
Para lembrar apenas o Cristianismo:
O Espírito Gabriel devia esperar Kardec, para enunciar o nascimento de
João Batista?
Devia esperar Kardec, para enunciar a Maria o nascimento de Jesus?
Os sonhos de José, deviam ser proibidos ou tidos por errados, porque
Kardec não os autorizou?
Todos os fenômenos mediúnicos de Jesus, inclusive o do Tabor, comunicando com Moisés e Elias, e todos os demais, e também os dos Apóstolos,
foram mistificações, porque não foram autorizados pela Codificação?
Deus sabe o que faz, pois não?
Então, só resta apelar para a Justiça Divina.

1

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Orações e Vós Sois Deuses

AVISO INICIAL
Chegou, para esta Humanidade, o tempo de transição mais vasto e
profundo de toda a sua História; é aquele acontecimento que está citado no
Apocalipse, sobre a grande renovação, para antes do ano dois mil. Jamais
fim do mundo ou da Humanidade, que isso é mais ridículo do que absurdo.
Nenhum cataclismo, nenhuma guerra conseguirá jamais destruir totalmente a Humanidade. Por estar tudo subordinado à Justiça Divina, todos os
acontecimentos humanos marcham para a finalidade a ser atingida, a união
vibracional total de cada espírito, com o Princípio, Deus ou Pai Divino.
A Consciência da Unidade, o conhecimento de que do UM FUNDAMENTAL ou Deus é que tudo emana; que no UM FUNDAMENTAL tudo move
e atinge a Sagrada Finalidade, é realidade que todos deverão entender e
viver. Todo aquele que desconhece esta realidade, por certo se prejudica, porque funciona fora de ordem. Ninguém fere a Lei de Harmonia, sem
pagar caro pela insânia.
A Consciência da Unidade é, como movimento idealista, simples DIVINISMO. É a certeza da UNIDADE, ou da realidade que é Deus como Princípio
Emanador, e Deus como Revelado ou Emanado, aquilo que erradamente
chamam de Criação. Os verdadeiros Mestres, Grandes Iniciados ou Iniciadores, sempre ensinaram assim. E jamais seriam Grandes Iniciados, ou Iniciadores, se assim não ensinassem. Jesus, como irmão Modelo, para afirmar
esta realidade, disse simplesmente: “EU SOU O PRINCÍPIO, O MESMO QUE
VOS FALO”. Isto é, repetiu o: VÓS SOIS DEUSES.
Religiões forjadas por homens, clerezias, comércios idólatras, politicalhas e outros corruptos movimentos, é que tudo desvirtuaram, através dos
tempos, fazendo as gentes perderem a noção real da VERDADE FUNDAMENTAL; isto é, a noção de Origem Divina, Evolução Gradativa e Volta à
Unidade, em equidade vibracional total.
As três palavras que representam o Ideal Divino são: Inteligência,
Sabedoria e Comportamento.
As três palavras que representam a realização do Ideal Divino são:
Verdade, Amor e Virtude.
Com Inteligência, Sabedoria e Comportamento, cada espírito realizará
em si mesmo a Verdade Conhecida, o Amor Praticado e a Virtude Acumulada.
www.uniaodivinista.org
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Esta realidade é fundamental: O verdadeiro sábio é aquele que sabe usar,
com prudência, todos os recursos e todas as liberdades que Deus oferece.
Quem assim fizer questão de conhecer e viver, por certo não experimentará o pranto e ranger dos dentes.
Ai daquele que, confiando na crença ou na fé, pretender dispensar a
obrigação de BOM COMPORTAMENTO.
A DOLOROSA EXPERIÊNCIA
Damos aqui, em resumo, aquilo que disse um espírito. Quem ainda está
peregrinando pela encarnação, e tem o seu fanatismo religioso e, talvez
muitos outros, tire destas confissões os devidos proveitos. Não poderá
dizer, depois de ler isto, que não sabia das Verdades Divinas. Ao desencarnar, se tiver de sofrer o que sofreu o irmão comunicante, em dores e
desilusões, remorsos, etc., será por conta e risco de suas teimosias. Leiam
com atenção:
“Eu tinha a minha religião e, como todos os crentes, das muitas centenas
de modalidades que há na Terra, achava que a minha era a única a salvar;
minha cor, minha raça, meu povo, minhas peculiaridades, tudo era mais e
melhor perante Deus, a Justiça Divina, etc.
“Como eu pensava, segundo como me mandavam pensar as tabelinhas
religiosistas dos meus padres: conjunto de graus hierárquicos, vestes,
rituais, sacramentos e pontos de vista, até Deus tinha de aceitar assim,
porque os padres e as tabelas eram do presente imediato, práticos, e Deus
estava longe, fora, no Céu, etc.
“A Terra era tudo, o Infinito e a Eternidade eram em função da Terra e da
Humanidade, e isso mesmo, tudo tendo na minha raça, no meu povo, nas
minhas verdades de algibeira, toda a importância, a razão de ser de Deus
e de tudo.
“Todos os crentes poderiam ter o seu pedacinho de Céu, mas o meu Céu
era supervisor de todos os demais, porque minha religião era a verdadeira;
todos teriam de, ao morrer, reconhecer a supremacia das minhas verdades,
vindo a mim e dizendo-me palavras de perdão e sujeição.
“Entretanto, irmãos, deixei a carne entre dores, continuei com dores
por muito tempo, habitante de lugar sombrio, nada tendo feito a minha
religião, os meus padres ou quem quer que fosse, por mim; depois de
bons penares, fui procurado e conduzido a lugar melhor, sendo tratado por
irmãos de outras crenças, de outras raças, que também tinham vivido suas
frustrações, por causa de suas supremacias religiosas, raciais, etc.
www.uniaodivinista.org
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“De minha parte, tenho a dizer que muito aprendi com a desencarnação; aprendi que Deus não é de religiões, de fingimentos, de aparências,
do faz de conta que tanto engorda aqueles que se valem do Seu Nome para
viver à custa dos tolos que neles acreditam...
“A Terra é apenas um pontinho na imensidão do Cosmo; a Humanidade constituída de encarnados e desencarnados é infinitesimal em face da
Humanidade Cósmica; a importância que há, realmente, está na Origem
Divina dos espíritos, no Processo Evolutivo a ser realizado e na Volta ao
Seio Divino, por parte dos espíritos. No dia em que todos os habitantes do
Planeta souberem isto, terão sabido da Verdade que é a Chave de Todas
as Verdades. Aquilo que está fora deste conhecimento e deste propósito,
está fora da Divina Ordem Moral, estando destinado ao pranto e ranger dos
dentes...
“Trabalho junto a espíritos socorristas, em região espiritual apropriada,
isto é, de relativa luminosidade; tenho encontro marcado com as lágrimas
e as dores, os fanatismos religiosos e as dúvidas cruciantes, os arrependimentos, os remorsos e as expectativas futuras... Porque há o futuro, no
seio do Eterno Presente, para que os espíritos vivam, aprendam e venham
a ser Unos um dia...
“Pouco espero de minha advertência de irmão mais experimentado, conclamando a que pensem e procedam, melhor do que eu pensei e
procedi... Sei que a cada um cabe o direito fundamental de experiência
própria, e, por isso mesmo, concito a que usem bem o dever de aprender,
procurando fazê-lo sem muito sofrimento...
“Em lugar de adular a Deus, por meio de simulações religiosistas, discursos e palavrórios, tão do gosto dos cleros capciosos, procurem compreender as Leis Divinas ou Fundamentais, e vivê-las, ou viver de acordo com elas.
Mesmo porque, nenhum espírito, seja quem for, do vosso calendário iniciático, poderá jamais passar por cima da Justiça Divina, ou dizer que outros,
maiores do que ele, possam fazê-lo. Esta verdade é aquela que deve morar
nos fundamentos conceptivos de quem quer, de fato, estar bem perante
si mesmo, na carne ou fora dela. O mundo espiritual está cheio de consciências terrivelmente constrangidas, porque não deram importância a esta
realidade fundamental... Isto é, passaram a vida acreditando nos mistifórios
clericais, religiosistas, sectários, etc., esquecendo a ciência do fazer bem.
“Tudo está acontecendo, na Terra, em termos de comoções e grandiosas
conquistas, e profundos ensinamentos iniciáticos, para o grande trânsito
entre a fase da juventude, que passa, e a fase da maturidade, que começará
por volta dos meados do século vinte e um, considerando-se, porém, que
tudo é entrosado, dando o devido tempo, para que as inteligências mais
lúcidas compreendam e tomem as devidas medidas de prudência.
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“Conhecer a VERDADE e praticar o BEM é a meta certa, devendo findar
a longuíssima fase de crenças clericais, formalistas e formulistas, idólatras,
politiqueiras, etc. Pretender que se vá a Deus, longe e fora, por meio de
simulacros ou de discursozinhos histéricos de crentes quaisquer, também
é prática que cairá. Crer será ridículo, porque o certo é conhecer, visto
que em Deus nada depende de conceitos humanos, etc. Três realidades
ficarão eternamente de pé, para serem conhecidas e vividas, por aqueles
que, ao desencarnar, quiserem estar a salvo de tremendas desilusões: VÓS
SOIS DEUSES – AMAI-VOS UNS AOS OUTROS – TEREIS DE SER ESPÍRITO E
VERDADE, OU DEUS EM DEUS, OU INTEGRANTES DA UNIDADE DIVINA.
“Muito bem alerta a Bíblia sobre a comunicabilidade dos espíritos.
Discernir é trabalho necessário, não só em virtude dos espíritos propositalmente maldosos, porém em virtude da ignorância, da mediocridade que
aceitaram do mundo, e que tornam a derramar sobre os encarnados, com
aquelas longuíssimas arengas a título de lições de moral, etc. Fanatismos
religiosistas, misticismos tolos, sectarismos rampeiros, frivolidades, idolatrias, superstições, falsa autoridade perante encarnados ignorantes, tudo
isso anda vogando pela literatura mediúnica, como se fosse importante.
A falta de conhecimento, por parte dos encarnados, de conhecimento da
Origem, Evolução e Sagrada Finalidade do espírito, faz aceitar afirmações
medíocres e ridículas, vindas do plano espiritual. Sobre a vida nos planos
erráticos, aquilo que há, vale como entronização da inferioridade, de
mediocrismo evolutivo dos espíritos que se comunicam, que transmitem
tais informes.
“Ninguém mais tem o direito de ignorar sua Divina Essência Fundamental, sua Origem Divina, compreendendo a evolução como desabrochamento das Virtudes Divinas que possui em estado latente, até atingir a União
Vibracional Total, a volta à Unidade Essencial ou Deus. E que, para isso,
conhecer a VERDADE e praticar o BEM tudo resume, para encarnados e
desencarnados. É necessário deixar de lado a caudal de verdadezinhas
medíocres e ridículas que vogam nos meios espíritas, e procurar viver
consoante a Origem Divina e a Sagrada Finalidade a ser atingida.
“Estais vivendo o tempo previsto, no Sermão Profético de Jesus e nas
páginas do Apocalipse, sobre escândalos, imoralidades, depravações,
corrupções, etc. Como está escrito, a onda trevosa será tal, que até muitos
conhecedores se deixarão arrastar pela imundícia, pensando que nada
mais pode consertar a Humanidade. Vede bem, porque aí estão bem perto,
o dilúvio de fogo e a separação entre cabritos e ovelhas. Nada acontecerá
por acaso, tudo está pesado e medido.
“Fato imensamente chocante é aquele dos negadores de Deus, da
imortalidade da alma e de suas responsabilidades morais. Comparecem
ao mundo espiritual, ignorantes, aparvalhados, intrigados, ridículos e, por
www.uniaodivinista.org
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vezes, mergulhados em angústias ou depressões terrivelmente constrangedoras. Isto, quando venham a merecer os lugares de relativa luz, por
merecimentos em virtude de obras boas praticadas durante a encarnação, ou derivação de vidas anteriores. Porque a grande maioria mergulha
primeiro nos lugares de dor, para tempos depois ser recolhida e instruída,
que é quando sofre os abalos do novo conhecimento: de Deus, da imortalidade, responsabilidade segundo as obras, etc.
“Aquela citação contida no Apocalipse, cap. 14, versículos 6 e 7, sobre a
necessidade de se voltar o homem a Deus, o Princípio ou Pai Divino, acima
de tudo e para todos os efeitos, virá a ser o motivo de tremendos acontecimentos, em toda a Terra e em toda a Humanidade. Ninguém poderá deter a
marcha do homem, ou espírito, para Deus, e os abalos serão tanto maiores,
e mais dolorosos, quanto mais o homem se fizer contrário a ela, em suas
obras. Todos os movimentos iniciáticos, de todos os tempos, lastreando
nomes de pessoas, terão de ceder lugar ao DIVINISMO, movimento que
congregará todos os homens, de todos os continentes, raças, povos, nações,
etc. A Lei de Deus, a Excelsa Doutrina do Pai transmitida por Jesus Cristo
e o Ministério da Revelação, certamente ficarão de pé, inabaláveis. Tudo o
mais terá de mudar, ainda que custe muito a muitos conceitos humanos,
ou interesses criados por homens, facções, etc.
“É de suma importância ler o Livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo
final do Apocalipse, e, acima de tudo, ter muito cuidado com o que dizem e
fazem espíritos encarnados e desencarnados, aqueles que se julgam donos
do Espiritismo e da consciência dos seus semelhantes, por motivos politiqueiros, sectários, mandonistas, conchavistas, etc. Não é mais criminoso o
fermento dos fariseus, por estas alturas da História... O pior está em certas
perversões mentais, morais, sensuais e sexuais, que invadem os meios em
geral, e pretendem passar por recomendáveis, ou pelo menos com direito
a foro e vigência... Cuidem-se os prudentes, porque a hora cíclico-histórica
é de tremenda significação, para o destino de cada um.”
AOS QUE REALIZAM SESSÕES DE PASSES, RADIAÇÕES E CURAS!
AOS QUE NECESSITAM DE AUXÍLIO ESPIRITUAL!
AOS CONHECEDORES DAS VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS!
1 – Qualquer estudioso das 8 Grandes Bíblias da Humanidade descobre,
nos seus ensinos, que há um Plano Divino, para os efeitos de Origem,
Evolução e Finalidade, quer dos Mundos, quer das Humanidades.
2 – Descobre que esse Plano Divino sempre foi veiculado através da
comunicação de anjos, espíritos ou almas, por meio de pessoas dotadas de
dons espirituais, mediunidades, etc.
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3 – De todas as 8 Grandes Bíblias da Humanidade, a chamada Bíblia
Ocidental é um verdadeiro Tratado Mediúnico, pois do Gênese ao Apocalipse tudo gira em torno de homens dotados de dons espirituais, que tiveram
contato com anjos, espíritos ou almas, que transmitiram advertências,
ilustrações e consolações.
4 – Começando com as comunicações de Gabriel, as visões de José, e
tudo o mais que aconteceu com Jesus, da Manjedoura ao Pentecostes,
tudo é fenomenologia profética, mediúnica ou espírita.
5 – Zoroastro, Crisna, Moisés e Jesus fizeram tudo para generalizar a
Revelação, a comunicabilidade dos espíritos, anjos ou almas. Procure
estudá-los!
6 – O Livro dos Atos dos Apóstolos, que relata o grandioso fenômeno
do Pentecostes, deve ser o ponto de partida dos estudiosos do Espiritismo
Divinista, pois testemunha que jamais Jesus prometeu Consolador algum
para dezoito séculos mais tarde. O testemunho de Jesus é o espírito de
profecia, é a Revelação!
7 – Consolador é o mesmo que Ministério da Revelação, isto é, comunicabilidade dos espíritos, em variantes modalidades fenomênicas, e o motivo
daquilo que sempre foi chamado milagroso, maravilhoso, divino, extraterreno, sobrenatural, cabalístico, sibilino, hermético, ocultista, esotérico, etc.
8 – O menor fenômeno mediúnico pode abalar os conceitos científicos,
os dogmas humanos, ou as leis conhecidas, mas, entenda-se bem, isso é
por parte da falta de estudos daqueles que se dizem cientistas, porque,
realmente, tudo quanto é e existe faz parte de uma UNIDADE TOTAL OU
FUNDAMENTAL.
9 – Como diz o Velho Testamento, enquanto o homem não descobrir a
SABEDORIA DA UNIDADE, sua ciência será – “Estultícia para Deus”.
10 – O homem descobre, aos poucos, aquilo que no Princípio ou Deus
é eterno, perfeito e imutável, isto é, constitui UNIDADE FUNDAMENTAL,
ESSENCIAL.
11 – É totalmente importante que estudem os textos bíblicos que se
encontram neste livreto, todos aqueles que pretenderem auxílios espirituais, pois fora da SABEDORIA DIVINA tudo se reduz a ignorância, mediocridade, desespero e ridículo.
12 – A Moral dos Dez Mandamentos, a Divina Exemplificação de Jesus
Cristo e o cultivo sadio da Revelação, constituem a CHAVE DA SABEDORIA BÍBLICA, e, portanto, quem se levantar contra, será esmigalhado, como
Jesus afirmou.
13 – Tudo será abalado, nos Mundos e nas Humanidades, mas a Lei de Deus,
a Divina Modelagem dos Cristos Planetários e a Revelação jamais o serão.
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14 – Em virtude de tais VERDADES FUNDAMENTAIS, recomendamos aos
precisados de auxílios espirituais, estudar, conhecer e viver as verdades
seguintes:
a – Leia as orações deste livreto, com todo o recolhimento possível, e, se
puder, deitado no seu leito ou em lugar cômodo, se o seu caso for de tratamento médico-espiritual. Os Guias médicos necessitam da ajuda mental
dos pacientes, para realizar seus trabalhos.
b – Participe das sessões, orando pelos outros, pois as permutas fluídicas e eletromagnéticas são indispensáveis para quaisquer trabalhos espirituais.
c – Não pense em termos de fé, esperança e caridade, mas sim em
termos de CONHECIMENTO, CERTEZA E BONDADE, pois em Deus tudo é
questão de LEIS, ELEMENTOS E FATOS. Todos os fenômenos decorrem de
leis fundamentais. Mistérios, milagres e enigmas não existem em Deus, são
argumentos de ignorantes ou maliciosos.
d – Remédios e água fluida têm seus efeitos aumentados, quando a
pessoa participa de orações em conjunto e ora pelos outros. Quem não dá
não recebe!
e – Todas as pessoas que sabem, pensam e agem decentemente, fornecem
fluidos e eletromagnetismo para que os Guias possam aplicar nos doentes
ou precisados, sejam encarnados ou desencarnados. Procure ser útil!
f – Os médiuns videntes, desdobrantes e auditivos devem relatar o
trabalho dos Guias, ou passar adiante seus avisos. Medite sobre os textos
bíblicos seguintes, e saberá o que é Cristianismo Verdadeiro ou Espiritismo
Divinista:
“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.
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e me
sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até aos confins da
Terra” – Atos, cap. 1.
“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.
g – Jamais as sessões de passes, radiações e curas devem ser feitas
conjuntamente com as de doutrinação de espíritos sofredores, pois estas
costumam ser, por natureza, de muito baixo teor vibracional, prejudicando
o melhor trabalho dos Guias médicos.
9
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h – De maneira alguma as cansativas e contraditórias conferências devem
ser realizadas nas sessões de passes, radiações e curas, pois desarmonizam
as mentes e provocam alterações nas emissões fluídas e eletromagnéticas
das pessoas, o que prejudica muito o trabalho dos Guias.
i – As sessões de passes, radiações e curas devem ser curtas, pois tudo
que é longo, e por demais falado, aborrece e prejudica. De muito bom
alvitre é recomendar, aos precisados em geral, as boas leituras doutrinárias
em suas casas, para que sejam realmente proveitosas.
j – Horas de comunhão mental, através da oração, podem ser 6, 12, 18 e
21 horas; mas, ao deitar, fazer oração e recolhimento é muito importante,
porque durante a dormida o espírito do precisado ajuda no trabalho dos
Guias.
l – Entretanto, ligar-se com o Princípio ou Deus, ou com os Guias Espirituais, é ato de qualquer momento e local. Falar nem sempre é orar! Entendam
bem...
m – Afora o ato de se ligar com os Guias, pela oração, todos devem
compreender que Deus, o Princípio Emanador, é Essência Onipresente,
Onisciente e Onipotente, sendo errado procurá-LO fora, longe e de quando
em quando. Todos devem reconhecer, que viver O ESTADO DE SINTONIA
PERENE, para com Deus, é o justo, necessário, bom e útil. A ligação entre o
Princípio e os seres emanados é inalienável.
n – Da Divina Essência que Deus é, dela os Seus chamados filhos também
são. E toda centelha emanada num tempo, terá de realizar o seu processo
evolutivo para vir a ser UNA. Ninguém deixará de retornar à UNIDADE
ESSENCIAL, em equidade vibracional. Entendam: em equidade vibracional!
o – Os Cristos, ou Verbos Divinos ou Elos Divinos, como os chamais, nada
mais são do que centelhas a tais níveis evoluídos ou unas com o Princípio. Procurem ler tudo sobre as palavras bíblicas, quando dizem: VÓS SOIS
DEUSES, OU QUE DEUS É ESPÍRITO E VERDADE E SEUS FILHOS DEVEM VIR
A SER O MESMO.
p – Leiam com muita atenção, neste livreto, o capítulo MINUTA EVOLUTIVA SINTÉTICA. É minúsculo na forma, porém é infinito na essência, porque
contém a CHAVE DE TODA A SABEDORIA INICIÁTICA. E faça que outros
também o conheçam!
q – O que devem ler os que adentram uma sessão de passes, radiações
e curas? Devem ler de tudo, sem nunca dogmatizar ou se escravizar a coisa
alguma, sejam homens, livros, instituições, etc. O grau de cultura, portanto
o de assimilação, varia muito de pessoa para pessoa, sendo menos interessante aconselhar leituras estas ou aquelas. Leiam de tudo e saibam separar
entre alhos e bugalhos.
www.uniaodivinista.org
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A REVELAÇÃO É ACIMA DE CLEROS E RELIGIÕES
Na vida de todos os antigos Grandes Iniciados pontificaram os fenômenos mediúnicos, espíritas ou teofânicos; procure conhecer, não vá na onda
daqueles que tiram proveitos da ignorância das gentes, fora ou dentro do
Espiritismo.
Moisés recebeu a Lei de Deus por via mediúnica; e a Lei nunca foi
madrinha de clerezias, religiosismos, panelas e panelinhas, etc.
A vida de Jesus deve ser estudada e imitada; ela é todo um programa de
feitos e fatos mediúnicos, desde antes do Seu nascimento. Saiba e diga isso
a todos.
Os sinais e prodígios, ou fenômenos mediúnicos, teofânicos ou proféticos, ou espíritas, constituem o TESTEMUNHO DA EXCELSA DOUTRINA DO
CAMINHO, deixada viva por JESUS CRISTO. Só aos parvos ou portadores de
má-fé se admite que não respeitem a VERDADE DOS TEXTOS BÍBLICOS.
Se JESUS viesse ao plano carnal, para fabricar mais um clero, seria o mais
tolo de todos os homens, pois dessas porcarias idólatras e politiqueiras
a Humanidade sempre esteve cheia. Na Lei de DEUS, na Divina Modelagem de JESUS CRISTO e no cultivo sadio da Revelação não cabem os que
exploram os ignorantes com os seus simulacros, discursozinhos histéricos,
aparências de culto, fanatismos por homens e livros, etc.
Quando homens forjam religiões, sectarismos, camarilhas, igrejinhas,
panelas e panelinhas, para fins politiqueiros, mandonistas, ou quaisquer
interesses de pança, bolso, estômago, sexo, orgulho, egoísmo, ciúmes,
vaidades, etc., certamente a falsa bondade e a falsa ciência prevalecem. E
costumam prevalecer através de inquisições, perseguições, calúnias, falsidades, traições, etc. A verdadeira autoridade espiritual jamais se comprova
através de rótulos, de títulos forjados por homens, ou de formulismos e
idolatrias; ela só pode ser provada com a vivência da Lei de DEUS, com a
imitação do CRISTO Exemplar e com o cultivo sadio da Revelação.
Também, APRENDENDO a ler a Bíblia, todos ficarão sabendo o que é
o Consolador, o Ministério da Revelação, a Comunicabilidade dos Anjos,
Espíritos ou Almas, e não baboseiras mentirosas e exploradoras que os
cleros fazem questão de impor aos tolos, precisamente para explorá-los.
E saberão, também, que JESUS jamais prometeu Consolador algum para
dezoito ou vinte séculos depois... Os três livros indicados tudo ensinam,
sobre isso tudo e muito mais ainda, como foi profetizado que aconteceria.
Leiam e aprendam o que DEUS vos manda dizer no tempo certo.
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.

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 A MARIA

ORAÇÃO PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA

Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo de Conhecimento, Certeza e
Bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e
todas as formas inferiores de culto espiritual.
Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor,
atendei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o
Caminho da Verdade que livra.
Doce Mensageira do Amor, derramai vossa ternura maternal sobre os
corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor.
Senhora Eleita, inspirai o sentimento da Verdade, do Amor e da Virtude
nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para
que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes.
Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos, a todos quantos erraram
por causa dos fanatismos religiosos.
Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecidos da Lei e olvidados de Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor.
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.

Peço a Deus, o Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, e ao
Cristo Planetário, forças para as Legiões Angélicas ou Mensageiras, para
que possam lutar contra o Mal, em qualquer forma que se apresente, e
vencê-lo.
Como não existe merecimento fora do respeito à Verdade, ao Amor
e à Virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a Lei de Deus,
compreender e imitar o Verbo Exemplar e cultivar nobremente os Dons do
Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, sem os quais não pode haver a
Consoladora Revelação.
Rogo a Deus, que enviou o Verbo Modelo, para entregar o Glorioso
Pentecostes, ou Derrame de Dons Mediúnicos para toda a carne, para que
a Humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o
de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à Doutrina do Caminho.
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 Guardiã.
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ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS

O ENCONTRO MARCADO

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.
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.

Todos têm encontro marcado com a desencarnação... São felizes aqueles
que, na hora exata, permanecem de consciência tranquila... Como isto não
é dado de graça a ninguém, porque não existem salvadores gratuitos, ou
lavadores de pecados alheios, importa tomar muito cuidado.
No capítulo 22, do Apocalipse, termina a Bíblia... Por isso mesmo, sobre
a Lei de Deus e a Divina Modelagem de Jesus Cristo, ele adverte como deve
fazê-lo... É normal que os inteligentes e honestos procurem estar com ele,
isto é, com as suas advertências.
Porque o mundo nunca será sem Deus... A Humanidade jamais deixará
de ser responsável.. A Justiça Divina jamais falhará... Portanto, convidamos
aos sensatos, no sentido de que deixem de querer resolver os problemas
de Deus... Resolvam os seus, que é quanto basta...
Quem tem encontro marcado consigo mesmo, depois da desencarnação, faz bem em ser prudente...
Marchando para fora, do Planeta ou da Matéria, estareis marchando para a Casa Cósmica que nunca deixou de ser vossa... O importante é
marchar para dentro, em termos de Verdade, Amor e Virtude, até realizar
a União Total com o Divino Centro Emanador, que é Deus, participando integralmente de Sua Divina Essência. Quem tem encontro marcado
consigo mesmo, através da Desencarnação, não pode perder tempo com
superficialidades ou fanatismos religiosistas. Espiritismo é muito mais do
que aquilo que já sabeis.

www.uniaodivinista.org

14

MINUTA EVOLUTIVA SINTÉTICA
1 – No princípio tudo é Espírito ou Essência Divina.
2 – Da Essência Divina tudo parte, seja o espiritual ou o material.
3 – As centelhas espirituais são emanadas em estado de simplicidade
absoluta, contendo as Virtudes Divinas em potencial; com o desabrochamento, no seio dos mundos e intermundos, enfrentando condições e situações, é que desabrocha e torna a ser parte integrante da Unidade Essencial, ou Deus, em equidade vibracional.
4 – A matéria começa no Espírito, em termos de gama, vem a ser Luz
Divina, Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido e Sólido. Depois do
Espírito Essencial, lembrai-vos, tudo é gama, nada é realmente simples. Só
em Deus, ou na Unidade Fundamental, é que a Unidade permanece, como
simples, não complexa.
15
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5 – Os espíritos e os planetas estão sujeitos à lei de origem, evolução e
finalidade. Importa, sempre, considerar os fatores – leis, elementos e fatos.
6 – Deus, ou o Princípio, não responde pela ignorância da centelha espiritual, pelos seus conceitos. Para melhor conceituar, é necessário evoluir.
7 – Leis fundamentais regem os fenômenos da matéria, e leis morais
regem os fenômenos espirituais, mas, nos fundamentos, tudo se encerra
numa só Lei. Na Unidade tudo é, movimenta e atinge a finalidade.
8 – Pensai nos Altos Espíritos, ou Cristos, e tereis o início dos movimentos inteligentes que originam o aparecimento dos planetas. Nada sem
inteligência!
9 – Pensai na evolução normal, através dos mundos e intermundos, e
tereis a explicação da cristificação das centelhas, isto é, dos espíritos.
10 – Nenhum espírito, da vossa história ou do vosso conhecimento, representa ou é totalmente UNO AO PRINCÍPIO. Não podeis, ainda, compreender a UNIÃO TOTAL, a reintegração total da centelha, no Princípio ou Deus.
11 – Entendendo ou não, VÓS SOIS DEUSES.
12 – Nos devidos tempos, tereis as devidas informações, porque Deus
não falha e a Administração Planetária funciona normalmente.
13 – Deus e a Administração Planetária não falham, porém dão tempo,
para que as centelhas, com os acontecimentos da vida, despertem para a
Realidade Fundamental, isto é, para si mesmas. Procurai entender.
14 – Muito antes dos três reinos, mineral, vegetal e animal, a centelha
emanada pelo Princípio, ou Deus, já movimentava, já desabrochava.
Centenas de milhões de anos desabrocha, até atingir o primata humano.
15 – Depois de atingir ao que chamais razão, ou inteligência, ou capacidade de raciocínio, tudo desabrocha mais depressa.
16 – O intercâmbio entre encarnados e desencarnados é simples, há em
todos os níveis da escala biológica, mas, entendei bem, a melhor consciência disso, advém da melhor evolução atingida.
17 – No plano dos encarnados misturam-se espíritos dos mais variantes
graus evolutivos, para que haja possibilidades de trabalho e evolução para
todos. Isso já não ocorre no plano espiritual, a não ser em condições bem
mais restritas.
18 – Em Deus não existem milagres, mistérios ou enigmas, mas sim leis,
elementos e fatos. Mas existiriam os cleros, sem haver ignorâncias, erros e
ridículos?
19 – Não foram mais do que dez, até o presente, os verdadeiros Grandes
Iniciados que encarnaram entre vós, num curso de mais de duzentos
www.uniaodivinista.org
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e quarenta mil anos. Depois vieram os fabricantes de religiões, tribofes,
igrejinhas, etc.
20 – Os Grandes Iniciados ensinaram VERDADES FUNDAMENTAIS, jamais
fundaram religiões. Depois vieram vultos menores, com os seus altos e
baixos normais, e andaram fundando religiões, clerezias, sectarismos,
politiquismos, etc.
21 – Em tudo quanto foi ensinado, ou do seio de tudo isso, dois polos
fundamentais, de ORDEM MORAL, serão eternamente salientes: A LEI DE
DEUS e a DIVINA EXEMPLIFICAÇÃO DE JESUS CRISTO. Tudo o que for contra
será esmigalhado, porque jamais alguém triunfará espiritualmente, fora da
DIVINA ORDEM MORAL.
22 – O homem descobre, aos poucos e sofrendo muito, aquilo mesmo
que em Deus é eterno, perfeito e imutável. O melhor a descobrir é a Consciência da Unidade.
23 – Entender é uma coisa, ser, é coisa totalmente diferente. Realizai-vos!
24 – Moisés e Jesus encarnaram ao mesmo tempo; João Batista repetiu
a importância fundamental da Lei de Deus, ou da Justiça Divina, e o Cristo
Modelo deixou a Divina Modelagem. Representam os dois polos da Divina
Ordem Moral.
25 – Ninguém jamais foi, e nem jamais será, redentor ou salvador
gratuito de quem quer que seja. Cuidado com as patifarias clericais, com as
suas mentiras.
26 – Todos têm as mesmas oportunidades, e todos deverão realizar, em
si, aquele Reino Interior, ou o Vós Sois Deuses, que não virá com mostras
exteriores.
27 – Confundir INICIAÇÕES com religiões é obra de ignorantes ou de
loucos.
28 – A VERDADE não precisa de advogados ou padrinhos, e sim de trabalhadores ou exemplificadores. Deus não é escravo de teologias, maquinações, etc.
29 – Quem mais sabe é apenas mais responsável, nada mais.
30 – Cristos, ou Administradores de mundos e humanidades, não
fabricam leis, mas apenas as aplicam. Só na UNIDADE TOTAL há sabedoria
e autoridade totais.
31 – Acabai com os cleros, se quiserdes acabar com os erros maiores,
em termos de Ciência Espiritual Fundamental. Porém, mesmo acabando
com eles, nos meios doutrinários aparecerão as súcias, as camarilhas, os
ignorantes fantasiados de donos das Verdades Iniciáticas.
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32 – Nada sabeis ao certo, sobre Moisés, ou o transmissor da Lei de
Deus, porque Saul destruiu os documentos, e tudo foi, mais de quatrocentos anos depois, reescrito segundo as opiniões e conversas de algumas
pessoas. O caráter iniciático do Gênese perdeu-se totalmente.
33 – O Evangelho de Jesus, o Cristo Modelo, é o mesmo Jesus. Cuidado,
muito cuidado com aqueles que, em nome de Jesus, inventam formalismos
e formulismos, ou fazem discursos histéricos, etc. Procurai imitar o Modelo!
Reproduzi os feitos de Jesus! Vivei a Lei de Deus e cultivai a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, assim como Moisés e Jesus o fizeram.
34 – Procurai conhecer tudo sobre Rama, os Budas, os Vedas, Hermes,
Zoroastro, Orfeu, Crisna, Moisés, Pitágoras, Jesus, Apóstolos, Maomé, etc.
Procurai entender, para discernir, entre as Verdades Divinas e as condições
humanas, em todos eles. Quem tem que agenciar as Verdades Divinas são
os homens, e os homens falham, uns mais e outros menos. Também, considerai o missionário no seio do seu tempo e da sua gente, etc. O fanatismo
kardecista é ultracriminoso.
35 – Muita coisa que passa por TUDO, perante os tolos, em termos
de obras doutrinárias ou mediúnicas, nem sequer serve de abecedário,
perante a VERDADE TOTAL OU DIVINA. Cuidado com os ignorantes que
tudo aceitam, porém muito mais cuidado ainda, com as camarilhas mandonistas, politiqueiras, etc.
36 – A Codificação se afirma obra incompleta, falha e omissa, e marca
a volta de Kardec, para terminar a restauração do Cristianismo; entretanto, há muita gente dogmatizando sobre os erros, as falhas e os ridículos
da Codificação, porque com isso defendem seus interesses subalternos,
orgulhos, vaidades, ciúmes, etc.
37 – Boas intenções não significam felizes soluções.
38 – Nenhum homem, encarnado ou desencarnado, é mais do que a Lei
de Deus e a Divina Modelagem de Jesus Cristo.
39 – Há espíritos medíocres, derramando escritos ou comunicações; mas
o pior é que há encarnados, que atribuem a tais mediocridades o caráter
de Sabedoria Divina, etc. Convidamos a não perder o senso do ridículo,
para evitar o erro.
40 – Seja como for, a importância está na edificação do Cristo Interno,
que não virá de fora. Por isso Jesus sentenciou – “DAI DIGNOS FRUTOS
PELO EXEMPLO”.
41 – Infinitas são as verdadezinhas relativas, mas UMA SÓ É A ESSENCIAL.
42 – Muitos são os que se prejudicam, por deixarem de parte a ÚNICA
VERDADE ESSENCIAL, e se atirarem no torvelino das verdadezinhas
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rasteiras. Daí surtem os fanatismos por homens, livrecos, instituições, tudo
aquilo que beneficia igrejinhas, súcias e panelinhas, com os seus politiquismos e suas prepotências mandonistas, e tudo falsamente acobertado com
o manto falso das purezas doutrinárias e de outras ridículas tiradas.
43 – Quem de fato pensar em três verdades fundamentais, que são:
Origem, Evolução e Sagrada Finalidade do espírito, jamais irá dogmatizar sobre homens e livros, instituições e igrejinhas... Porque a Finalidade
Sagrada a ser atingida é infinitamente superior ao ignorantismo, ao mediocrismo dos livros doutrinários, mediúnicos ou não. O que sereis, é infinitamente mais do que aquilo que sabeis.
44 – Historicamente, a Humanidade lotada na Terra está entre a primeira
meia idade, que finda, e a segunda meia idade, que começa. Não sabeis
tudo sobre o já percorrido, e muito menos ainda sobre as realizações a
serem atingidas, daqui para a frente. O que está para trás embrenha-se nos
dédalos dos milhões de anos, e o que está para frente marcará a entrada
consciente na UNIDADE DIVINA. Nem sabeis dos primórdios, com inteligência ou certeza, e nem podeis compreender a gloriosa integração no Princípio ou Deus, que vireis a realizar. O que importa, e muito, é tomar cuidado
contra o veneno das dogmatizações. A hipocrisia, que é o fermento dos
fariseus, estará sempre querendo prejudicar aos que desejam progredir.
Muito cuidado com os donos da Verdade, os que proíbem estudar tudo,
etc.
45 – Aos sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus, Jesus sentenciou:
“Ai de vós, que ficais nas portas do Templo da Verdade, e não permitis
a entrada aos que poderiam fazê-lo”. Serão sempre assim, aqueles que
tiram proveitos materiais das situações criadas.
46 – Se tudo se resume em CONHECER A VERDADE E PRATICAR O BEM,
quem não permite aos semelhantes o ingresso no CONHECIMENTO MAIOR,
o que é, sem ser criminoso?
47 – O diabo que existe chama-se IGNORÂNCIA... Do diabo de fora, se
ele existisse, bem depressa o homem dele se livraria; mas do diabo interior,
que é a IGNORÂNCIA, com muito custo e sacrifício libertar-se-á.
48 – Os fanatismos religiosistas e sectários é que sustentam a IGNORÂNCIA...
49 – Registrai isto: Para praticar a Lei de Deus, a Divina Modelagem de
Jesus, e praticar a mais sadia Revelação, ninguém precisa ser escravo de
monopólios religiosistas, ou sectários, inventados por homens. A consciência de cada um, sabeis ou não, gostais ou não, quereis ou não, é a responsável direta.
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50 – Querendo melhores informes sobre os assuntos acima citados, lede
os seguintes Livros de Osvaldo Polidoro: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES
PRODIGIOSAS – ORAÇÕES E VERDADES DIVINAS – CRISTIANISMO VERDADEIRO E ORAÇÕES.
Lembrando que o Princípio ou Deus, as Leis Regentes e os Fatos do
Infinito e da Eternidade são acima de conceitos humanos, podeis e deveis
ser contra todos os mórbidos fanatismos sectários, principalmente aqueles
que sustentam interesses criados por clerezias, igrejinhas, panelas e panelinhas, com suas politicalhas e muitos outros intentos rasteiros. Já é hora de
poderem pensar, sentir e agir como adultos, responsáveis pelas obras, não
por maquinações e cabriolas inventadas por ignorantes ou espertalhões.
CARTA AO DISCÍPULO X
Se você, Discípulo X, tivesse lido os meus livros A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS,
O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS e EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES
PRODIGIOSAS, certamente estaria em condições de não precisar perguntar. Porque, do que pergunta, tudo está tratado em tais livros. Entretanto,
vamos lá:
1 – A BÍBLIA DE DEUS, o DIVINO PRINCÍPIO QUE EMANA, SUSTENTA
E DESTINA, não é a Bíblia dos homens. DEUS é a Sua mesma Bíblia, por
assim dizer. Se DEUS tivesse Bíblias a obedecer, seria tudo, menos PRINCÍPIO TOTAL, ONISCIENTE, ONIPOTENTE, ONIPRESENTE, PORTANTO ETERNO,
PERFEITO E IMUTÁVEL. Bíblias, Testamentos e Codificações são da alçada
humana, relativa, obras que giram ou se movimentam sobre eixos humanos,
conceitos e preconceitos, incompletos, falhos, omissos, errados e ridículos
também, para quem não tem interesse em dogmatizar, a fim de acobertar
orgulhos, vaidades, interesses criados, monopólios, etc.
2 – Já diz a Sabedoria Antiga, Búdico-Védica, que só existe DEUS, IMANIFESTO em Sua ESSENCIALIDADE FUNDAMENTAL, e MANIFESTO em Sua
apresentação exterior, ou a chamada Criação. O termo Criação não é o mais
certo, porque em Deus, ou PRINCÍPIO TOTAL, tudo é ETERNO, PERFEITO
E IMUTÁVEL, havendo manifestação por emanação, tudo porém continuando FUNDAMENTALMENTE LIGADO, para efeito de SER, MOVIMENTAR E
DESEMPENHAR A FUNÇÃO, A FIM DE ATINGIR A FINALIDADE. Nunca deixa
de haver um psiquismo, porque nada existe, se movimenta ou marcha para
uma finalidade, fora de DEUS, do DIVINO PRINCÍPIO EMANADOR.
3 – No livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS tratamos
bem das origens da Matéria, a partir do PRINCÍPIO: Luzes, Energias, Éteres,
Substâncias, Gases, Vapores, Líquidos e Sólidos, em gamas, constituídas de
escamas múltiplas, etc.
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4 – As centelhas espirituais, ou espíritos, que são emanadas, não criadas,
terão de vir a ser UNAS TOTALMENTE, depois de realizar o que podemos
chamar de total desabrochamento das virtudes latentes. É o Reino de DEUS,
de que JESUS tratou, e Crisna, Hermes e Pitágoras já haviam tratado antes,
QUE NÃO VIRÁ DE FORA, por segundos ou terceiros, favores ou desaforos
de DEUS, etc. A total reintegração vibracional do espírito, será através do
CONHECIMENTO E COMPORTAMENTO de cada um. Salvadores e redentores de fora, ou enigmas, mistérios e milagres, são argumentos de tolos ou
de espertalhões, que exploram rebanhos de tolos... É tão divina ou gloriosa
a finalidade de cada centelha, que nos seus primórdios não é ela capaz
de admitir... Entretanto, lá chegará! Será DEUS em DEUS, ou manifestação
individuada de DEUS, naquilo que se diz Infinito e Eternidade.
5 – Crisna e Buda já ensinaram, muito e intensamente, sobre a IMPORTÂNCIA DE ENSINAR A VEREDA CERTA, ou a DOUTRINA DO CAMINHO,
etc. Pense nestas três palavras e tudo dará certo, se as transformar em
ATOS: VERDADE, AMOR, VIRTUDE. Não ritualismos, simulações, fingimentos, sacramentismos, que são idolatrias ou comercialismos pagãos, mas
sim CONHECIMENTO DE LEIS FUNDAMENTAIS E DE PRÁTICAS VIRTUOSAS. Leia EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, que tudo isso
ensina, e muito mais. O tempo dos fingimentos e dos discursozinhos histéricos passará, não te importes, porque o PROGRAMA EVOLUTIVO não está
fundamentado em balelas religiosistas inventadas pelos homens, com
visos voltados para os interesses de bolso, pança, vaidade e prepotências
mandonistas...
6 – No Budismo a Lei de DEUS data de mais de onze mil anos antes de
Moisés e o seu espírito é o mesmo, que agora o transmitimos, sintetizado:
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.
7 – Sim, a Lei é o Código Moral e o CRISTO Divino Molde é COMPORTAMENTO, não veio derrogar, como afirmou em palavras e atos, mas
VIVER, para Se constituir Paradigma, Divino Molde ou Exemplificador. A
Lei e o CRISTO Modelo estão citados no cap. onze do Apocalipse, como
DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS. Podes estar certo disto: tudo
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quanto for feito, ou pretender ser feito, contra as DUAS TESTEMUNHAS
será esmigalhado! Ai daquele que pretender destruir a Moral da Lei e a
Divina Modelagem de JESUS CRISTO!
8 – Sim, não há Lei e nem CRISTO, sem o Ministério da Revelação. A
Revelação ou Comunicabilidade dos Anjos, Espíritos ou Almas, data de toda
a História da Humanidade. Zoroastro, Crisna, Moisés e JESUS, tentaram
e provocaram ações no sentido de GENERALIZAR A REVELAÇÃO... Mas o
Pentecostes, depois da crucificação de JESUS, foi o mais empolgante de
todos os atos coletivos de generalização... Leia e ensina teus irmãos de
jornada evolutiva, sobre a tarefa de JESUS:
“Porque, sendo exaltado por Deus e tendo recebido de Deus a Promessa
do Espírito Santo, derramou a este sobre nós, como o estais vendo e
ouvindo” - Atos, 2, 33. (*)
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que todo o povo
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.
“Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é que em Espírito
Santo batizará” – João, 1, 33.
“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu nome,
Ele vos ensinará todas as coisas, e vos lembrará tudo quanto vos tenho
dito” – João, 14, 26.
“Porém, quando vier o Espírito da Verdade, Ele vos guiará em toda a
Verdade” – João, 16, 13
“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” – Atos, cap. 1.
“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas,
conforme o Espírito Santo 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.
“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.
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“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.
“Eis que estavam falando com Ele dois varões, que eram Moisés e Elias”
– Lucas, cap. 9
“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.
“Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo” –Atos,
cap. 8.
“Pela mão do Anjo, que lhe aparecerá no sarçal” - Atos, cap. 7
“Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasador” –
Salmos, 104. (Cuidado com certas Bíblias adulteradas).
“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo” – Atos,
cap. 13.
“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10.
“E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o Anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve
comigo” – Atos, cap. 27.
“E disse o Senhor em visão a Paulo” – Atos, cap. 18.
“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios
pelo nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.
(*) – Nada é mais ridículo do que confundir catolicismo romano com
a Excelsa Doutrina do Caminho, deixada por Jesus. Enquanto Jesus foi o
Missionário da Generalização da Revelação, Roma, em 325, fundou a sua
igreja, para defender o Império, chamando coisa de Belzebu, precisamente
ao que Jesus fez. Os textos bíblicos estão aí, para que as pessoas inteligentes e honestas estudem e saibam da diferença que há entre Cristianismo e
catolicismo romano. Leiam, também o livro CRISTIANISMO VERDADEIRO
E ORAÇÕES, pois contém a famosa Carta ao Irmão Paulo VI, que ninguém
deve ignorar.
9 – Sim, JESUS nunca prometeu Consolador algum para dezoito ou
vinte séculos mais tarde. ELE o cultivou, como todos os Iniciados, Mestres
e Profetas, ou Instrutores da Sabedoria Antiga e TINHA DE REALIZAR A
PROMESSA DO DERRAME DE ESPÍRITO SANTO SOBRE TODA A CARNE. O
que disserem em contrário, espíritas ou não espíritas, é blasfêmia contra a
VERDADE!
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10 – Sim, a Lei e JESUS são FUNDAMENTOS INICIÁTICOS DE ORDEM
MORAL, e Revelação é instrumento de advertências, ilustrações e consolações. As VERDADES DIVINAS são totalmente acima de fabricações humanas,
e basta aos iluminados, que de fato o forem, passá-las adiante, enunciá-las... De acordo com a evolução das Humanidades, os Mestres irão aparecendo... Também, lembra-te, depois deles aparecem os fabricantes de
tabelinhas, simulações, dogmatizações rasteiras, igrejinhas ou panelinhas,
tirando proveitos subalternos, prejudicando a evolução da Humanidade...
Veja os cleros, religiosismos, sectarismos, fanatismos de homens, livros,
bandeirolas e outras porcarias humanas... Por causa do bolso, da pança,
do orgulho, da vaidade e do mandonismo, certos homens são capazes de
tudo. Eles estão por aí, é fácil reconhecê-los, pois agem como capatazes
de fazenda, ou querendo ser os donos da VERDADE e juízes da consciência
alheia, à custa de uma dúzia de conceitos e preconceitos, que conseguiram
decorar.
11 – Sim, importa ler tudo: Sabedoria Antiga, Teosofia, Esoterismo,
Rosacrucianismo, Maçonaria, etc. Tire, de tudo, o que tiver de bom, porque
tem e muito, e fuja dos donos da VERDADE, dos que inventam tabelinhas
analfabetas e as querem impor aos tolos, que as aceitam... A VERDADE
não é propriedade particular de ninguém e não precisa de advogados ou
padrinhos, etc.
12 – Sim, isto é realidade fundamental: para ficar com a Lei de DEUS,
com a Divina Modelagem de JESUS CRISTO e cultivar a Revelação, ninguém
precisa escravizar-se a camarilhas ou panelinhas quaisquer, com suas
tabelinhas rançosas e enferrujadas, ou fedendo a podridões farisaicas...
13 – Não é mesmo por acaso que a Bíblia está traduzida para quase
1.400 idiomas... Se ela contém por acaso falhas humanas, informa também,
e gloriosamente, sobre as VERDADES DIVINAS. E, cumpre reconhecer, a
Bíblia Ocidental é a única, dentre todas, que contém ESPÍRITO PROFÉTICO,
sentido revelacionista contínuo... Não adianta que certos parvos, no seio
do Espiritismo, falem até com ódio contra a Bíblia e as Antigas Verdades
Iniciáticas... Eles não podem contra DEUS e, portanto, apodrecerão com as
suas baboseiras...
14 – Sim, o perispírito é quase que INFINITAMENTE COMPLEXO, e os
conceitos de espírito, perispírito e corpo, como está na Codificação, é
simplesmente menos do que infantil. Importa avançar, fora de rasteiros
e rançosos conceitos sectários, ou fanatismos por livros, que se afirmam
ignorantes e medíocres. Em EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS há explicações suficientes, sobre as realidades profundamente significativas do CARRO DA ALMA... Sim, toda a centelha, com ele e através
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dele, se movimenta, até torná-lo UMA SÓ COROA E CONSTITUÍDA DE LUZ
DIVINA. Porque isto virá a ser o espírito: DEUS em DEUS, ou partícula de
DEUS tornada una vibracionalmente, tendo então no perispírito, PURA
LUZ DIVINA, o elemento normal de ação, com o qual participa da DIVINA
UBIQUIDADE. Por ora, tudo isto é quase inconcebível para os terrícolas,
mas lá chegarão, serão e virão a agir, como agentes divinizados, a comandar
Mundos e Humanidades, FILTRANDO O PRINCÍPIO TOTAL OU DEUS. O Velho
Testamento fala do tempo em que seriam MANIFESTOS OS MISTÉRIOS
DIVINOS, quando aquele, semelhante ao Filho do Homem, viesse a reinar
no Planeta... Também diz a mesma coisa sobre a criança ou menino, que
vos guiará... Nos capítulos 14, 18 e 19, do Apocalipse, há muito dito sobre
estas questões.
Justamente isso, sobre o perispírito do Planeta, ou as suas faixas, céus,
ou diferentes zonas vibracionais, para que os espíritos, quando desencarnados, tenham lugar aonde residir, em perfeita equidade ambiental. Tudo
quanto pertence à jurisdição planetária, em trevas ou luzes, tormentas
ou glórias, como locais de habitação, está dentro do chamado perispírito
da Terra. As diferentes camadas astrais, celestiais, ou zonas habitacionais,
derivam das irradiações do próprio material sólido de que é constituído o
Planeta. Se alguém tirasse a Essência Divina, a Luz Divina, a Energia, o Éter,
a Substância, tudo deixaria de ser, não haveria matéria sólida e, conseguintemente, nem Planeta. Lembro que, depois de DEUS, ou PRINCÍPIO, tudo
é gama, se desdobra em múltiplas escamas. Começa no centro do Planeta
o seu perispírito, e sobra muito para fora dele, e se vai modificando, ou
eterizando, ou divinizando, quanto mais se afasta. Muitos livros tratam das
diferentes faixas, céus ou zonas hierárquicas.
Nada têm que ver os céus da Terra, ou suas faixas vibracionais, ou zonas
de habitação dos desencarnados, com os conceitos de mundos superpostos, das teorias filosóficas, aristotélicas e outras, bastante erradas em
muitos casos. As faixas ou céus, espirituais, são campos vibracionais e,
se são 7 principais ou fundamentais, subdividem-se em mais de 30.000
escamas, entenda bem. Porque devem servir, e servem, aos espíritos, em
suas muitíssimas escalas hierárquicas ou vibracionais. Muitos livros, como
já disse, que tratam dos planos espirituais, ensinam isso. Lendo tais livros,
muito mais aprenderiam os estudiosos, do que lendo os livros doutrinários didáticos, fartamente ultrapassados em muitos pontos e, em outros,
fartamente errados e ridículos. A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS – A VIDA
ALÉM DO VÉU – CARTAS DE UMA MORTA – VOLTEI – A SÉRIE ANDRÉ LUIZ
– A VOLTA DE JESUS CRISTO – e muitos outros livros, desse gênero, devem
ser bem lidos.
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Há um relacionamento, sem dúvida, entre as faixas celestiais ou vibracionais do Planeta e as que constituem o perispírito dos espíritos. Quem
tiver o seu perispírito novo ou denso, ou com marcas cármicas negativas,
jamais será habitante dos céus ou das faixas ou zonas astrais eterizadas,
sublimadas ou divinizadas. E, muito menos ainda, passará ao chamado
Plano Crístico, que nas INICIAÇÕES ANTIGAS era chamado CÉU INTERMUNDOS OU OITAVO CÉU, o também alcunhado O MAIS UM. E nada disso,
repito, tem coisa alguma com os conceitos astrológicos ou astronômicos,
dos antigos conceitos filosóficos, como já salientei.
A lei do peso específico, entenda bem, explica tudo, quer para as faixas
vibracionais do Planeta, quer para as escamas do perispírito humano. É
a lei que, como acima dissemos, relaciona entre os céus hierárquicos do
Planeta e o merecimento, por hierarquia, ou evolução, dos espíritos lotados
na Terra. EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS diz o suficiente,
para quem de fato deseja aprender.
Sim, tudo se resume em desabrochar tanto o REINO DE DEUS, QUE É
INTERIOR, a ponto de transformar o perispírito em UMA COROA DE LUZ
DIVINA. Porque, aquele que isso tenha realizado, sintoniza com o SAGRADO
PRINCÍPIO, plana no SEIO DIVINO, é então VERBO OU ELO DIVINO, sendo
normalmente parte integrante daquilo que se chama, ou chamam de
PROVIDÊNCIA DIVINA, ou CONDUTORES DE MUNDOS E HUMANIDADES.
Esta é a REALIDADE FUNDAMENTAL, que chegou a hora cíclico-histórica de
ir sendo mais conhecida, pelos habitantes deste Planeta. Assim estamos
ensinando, no tempo certo, dentro das profecias e da fase evolutiva da
Humanidade, sem perder tempo com os calhordas, que se acreditam donos
do Espiritismo, por se escravizarem aos ensinos ignorantes, medíocres,
errados e ridículos, de livros que mal servem como primários. Fique com a
Lei de DEUS, a Divina Exemplificação de JESUS CRISTO e cultive livremente
a Revelação, para ler de tudo, saber o quanto possa e, acima de tudo, poder
livrar-se das imundas camarilhas clérigo-farisaicas, com ou sem batina, que
ainda muito mal fazem à Humanidade, com os seus purulentos dogmatismos religiosistas ou sectários, através do que fartam suas panças e seus
monopólios e mandonismos.
Se é certo que os vazios de Espírito não entendem a importância dos
ensinos complementares da Restauração, também é certo que o trabalho
complementar jamais iria depender de tais vazios de Espírito.
*

*

*

Entendam isto, se quiserem estar a par da Vontade de Deus: “A Codificação é grande no que é pequeno, e é pequena no que é Divinamente
Grande”.
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O CÓDIGO IMORTAL
1 – DEUS: A Essência Divina Onipresente, Onisciente e Onipotente, que
tudo Cria, Sustenta e Destina através de Leis Eternas, Perfeitas e Imutáveis, e que é acima de religiões, filosofias, seitas, instituições ou estatutos
humanos quaisquer. Sendo Espírito e Verdade, assim quer que Seus filhos
venham a ser, e lhes concita a seguirem o caminho da VERDADE, do AMOR
e da VIRTUDE, já que é blasfêmia supor, seja a Sua Divina Justiça objeto de
traficâncias religiosistas.
2 – CRIAÇÃO: Tudo quanto existe, Espiritual e Material, que enche e
movimenta o Universo Infinito, de que todos são parte e relação. Em nada
depende dos homens, suas crenças ou descrenças, porquanto aquilo que é
por Deus não precisa de advocacias ou apadrinhamentos humanos.
3 – MOVIMENTO: Os mundos e os intermundos movimentam-se; o
Macro e o Microcosmo são forçados a movimentar-se para que os Santos
Desígnios de Deus sejam atingidos, queiram ou não, gostem ou não os
pernosticismos humanos, crédulos ou incrédulos.
4 – IMORTALIDADE: Em Deus e Suas Manifestações nada morre, consintam ou não os bestuntos humanos, religiosistas ou não.
5 – EVOLUÇÃO: O processo Evolutivo, a que tudo e todos estão sujeitos,
porque nada há na Criação sem objetivo, saibam ou não os homens.
6 – RESPONSABILIDADE: Ela cresce com o conhecimento de causa dos
espíritos, não havendo artimanhas ou ginásticas religiosistas, que possam
neutralizá-la.
7 – REENCARNAÇÃO: A válvula redentora e evolutiva dos espíritos, que
tem por Determinação Divina curso forçado, gostem ou não os preconceitos estultos de todos os escravos de fanatismos sectários.
8 – REVELAÇÃO: Os espíritos sempre se comunicaram, e isso para
advertir, ilustrar e consolar os encarnados. Até Jesus Cristo, o Ministério do
Consolador teve caráter esotérico; e Jesus pagou com a vida aquela Revelação Ostensiva, de que o Livro dos Atos trata, nos capítulos um, dois, quatro,
sete, dez e dezenove; e é bom lembrar que os comercialismos clericais
sempre condenaram a Revelação, para com isso manterem a Humanidade
ignorante, a fim de com astúcia explorá-la à vontade, metendo-se em tudo,
passando por autoridade, mas nunca provando coisa alguma das fanfarronadas que impingem aos simplórios.
9 – HABITAÇÃO CÓSMICA: A herança de todos os filhos de Deus, que
nada deve a manobrismos religiosistas.
10 – SAGRADA FINALIDADE: O Grau Crístico ou de Unidade Vibratória
com o Pai Divino, ou Essência Divina Onipresente, e que se consegue por
Evolução, vivendo a VERDADE, o AMOR e a VIRTUDE. Só aos simplórios
é cabível pensar que salamaleques idólatras ou adulações religiosistas
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possam valer por medidas libertadoras, pois a libertação é uma questão de
crescimento consciencial e não de ginásticas vendidas por homens fantasiados de ministros de Deus.
11 – OS DEZ MANDAMENTOS: O Código de Conduta, jamais derrogável,
contra quem se hão de rebentar todas as artimanhas humanas, religiosistas ou não. Porque não manda ter religião alguma senão observar a Moral,
o Amor, a Revelação, a Sabedoria e a Virtude, que pairam acima de todas as
traficâncias humanas, crédulas ou incrédulas. Por causa da LEI é que Jesus
manda procurar a Verdade e não as Religiões.
12 – O CRISTO: Síntese da Origem Divina, do Processo Evolutivo, da
Sagrada Finalidade, da Generalização da Revelação e da Ressurreição Final
dos espíritos. É o Modelo Divino ofertado pelo Criador e deve ser igualado
por Evolução, pairando acima de manobrismos religiosistas quaisquer.
Fora da VERDADE, do AMOR e da VIRTUDE ninguém O igualará, ainda que
compre todas as adulações e malícias idólatras que os fanatismos religiosistas vendem aos simplórios.
13 – A VERDADE QUE LIVRA: É a Verdade Vertical de Deus e não a
verdade horizontal dos homens. A LEI e o CRISTO, as Duas Testemunhas
Fiéis e Verdadeiras de que trata o Apocalipse, ensinam a realidade pura,
fora de manobrismos religiosistas, porque concitam à prática de obras
sociais corretas, que, vistas por Deus em secreto, terão perfeita retribuição.
14 – AUTORIDADE DOUTRINÁRIA: Pertence à Moral, ao Amor, à Revelação, à Sabedoria e à Virtude, estando errados aqueles que inventam instituições ou estatutos humanos, querendo com eles fazer cabides para
manobrismos, através dos quais aplicam orgulhos, vaidades, egoísmos e
outros infelizes defeitos humanos.
15 – AMAI-VOS UNS AOS OUTROS: Como a parte de Deus é Eterna,
Perfeita e Imutável, que os homens realizem o que lhes compete. Como o
AMOR VERTICAL representa todos os valores positivos, Jesus resumiu nele
os deveres gerais. Não tem feição religiosista ou sectária qualquer, porque
o AMOR VERTICAL está acima de tribofes e maquinações.
16 – RELIGIÃO: É o cultivo da Moral, do Amor, da Revelação, da Sabedoria e da Virtude. Quem estiver fora disto está fora do Reino de Deus.
17 – REINO DE DEUS: Cada qual o tem em si, porque é um Cristo em
elaboração, é uma CONSCIÊNCIA que deve expandir-se à custa de crescer
em VERDADE, AMOR e VIRTUDE. Fora disso, caudais de idolatrias podem
ser praticadas, que de nada valerão.
18 – ESPIRITISMO: Elias começou a restauração como João Huss e não
a terminou como Kardec. De qualquer forma, não fabricou e nem está
fabricando VERDADES DOUTRINÁRIAS. A ordem de Jesus foi para restaurar,
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consolidar e estender sobre a Terra a EXCELSA DOUTRINA, da qual Ele
Se disse humilde transmissor. E as profecias estão tendo cumprimento,
queiram ou não as religiões ou sectarismos humanos. Quem ler o Livro
dos Atos saberá o que Roma corrompeu e o que devia ser reposto no lugar.
Todavia, não confundir a Doutrina com os homens.
19 – A VOLTA DE JESUS CRISTO: Seria, é e será sobre as nuvens do Céu,
que é a linguagem simbólica do Consolador ou da Mensageiria Divina, a
quem cumpre advertir, ilustrar e consolar os encarnados. Vide o livro: A
VOLTA DE JESUS CRISTO, pois contém ensinos para todos os praticantes
do Batismo de Espírito Santo, a Graça generalizada por Ele no Pentecostes.
20 – JUSTIÇA DIVINA: Infeliz daquele em quem Ela não encontrar
VERDADE, AMOR e VIRTUDE, porque, ainda que esteja forro de títulos
comprados aos religiosismos do mundo, irá parar nos lugares de pranto e
ranger de dentes.
21 – O CÓDIGO IMORTAL: É o extrato de todas as Iniciações ou Revelações
e, portanto, acima de religiões e sectarismos quaisquer. Suas VERDADES
FUNDAMENTAIS em nada dependem de crenças humanas, porém apontam
como bem-aventurados todos aqueles filhos de Deus que passarem o seu
conhecimento aos seus irmãos, para que se libertem do jugo dos religiosismos, que tanto tem dividido os homens entre si.
22 – UNIFICAÇÃO: Será realizada pelo CONHECIMENTO DA VERDADE, no
íntimo de cada filho de Deus e não no seio dos conchavismos religiosistas.
Também, nunca será uma questão de instituições ou estatutos humanos,
pois, aquilo que é feito e visto pelos homens, de um modo, é visto e julgado
pela Justiça Divina, de modo muito diferente. A cada um cumpre dar dignos
frutos pelo exemplo, para a realização do Reino de Deus em si próprio, que
é como ser um bom guia para os seus irmãos menores em Evolução. Fora
disso, orgulhos e vaidades imperam.
23 – SÍNTESE: Quem não conhece as VERDADES FUNDAMENTAIS OU
IMORTAIS que este CÓDIGO encerra, ainda que pense conhecer muito,
nada de verdadeiramente importante conhecerá. E, como a VERDADE
não precisa de advocacias e de apadrinhamentos humanos, este CÓDIGO
fará o seu serviço e triunfará, queiram ou não os sectarismos humanos,
modernos ou antigos, mais ou menos fantasiados. Assim proclama o
ESPÍRITO DA VERDADE, no dealbar da Era Cósmica, para tornar cada filho
de Deus um ser livre perante as leis que regem a Criação do mesmo Deus.
E o CRISTO acena com a BANDEIRA BRANCA, em cujo centro está escrito
AMOR, e assim é para que esteja acima de fronteiras e barreiras humanas,
para os confins dos tempos, até que a Humanidade penetre de todo na
JERUSALÉM CELESTIAL.
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O RESULTADO DA IGNORÂNCIA
Cientistas terrícolas explicam o aparecimento do Universo Cósmico, sem
Deus e até contra Deus, ou Divino Princípio Emanador, Sustentador e Destinador...
Espíritos, apenas encarnados, negam existir espíritos desencarnados...
A matéria prova que não é, em princípio, matéria; mas espíritos se
afirmam materialistas...
Homens sem filosofia e vazios de espírito se afirmam filósofos...
Clérigos de variada ordem pregam a morte de Deus... daquilo que, em
essência, eles mesmos são...
Fabricantes de religiões sempre inventaram modos absurdos de crer,
formalismos ou idolatrias, e sempre atribuíram a Deus a culpa dos absurdos
humanos...
O vício religiosista aceita idolatrias e simulações, e não aceita a importância inalienável da Verdade, do Amor e da Virtude...
A Codificação se afirma incompleta, falha e omissa – e podemos dizer
ridícula em muitos pontos; entretanto, interessados em seus mesmos
interesses subalternos, muitos homens dogmatizam sobre tais erros,
falhas, etc...
A Lei de Deus e a Divina Modelagem de Jesus falam em Doutrina DO PAI;
mas os absurdos humanos falam em doutrina dos espíritos...
O Livro dos Atos prova que Jesus deixou o CONSOLADOR GENERALIZADO; mas os absurdos humanos, espíritas, dizem que o prometeu para
dezoito séculos depois...
Quem prega a morte de Deus vive endeusando homens, livros, religiões
e instituições humanas...
Até quando o carnaval da imundícia comandará o espetáculo?...
Até quando o homem colocará, na frente de Deus, as sandices que
inventa, usa e adora?...
Entretanto, o homem terá de ser, um dia, ESPÍRITO E VERDADE.
ORIGEM, EVOLUÇÃO E FINALIDADE DO ESPÍRITO
ORIGEM – Deus não cria, não tira de fora de si, nada faz por magia,
mistério, enigma, milagre, etc. Tudo em Deus é questão de Leis, Elementos e Fatos. Os espíritos são centelhas emanadas do Princípio, Deus ou Pai
Divino. Em virtude de ser o espírito, da mesma Divina Essência que Deus
é, em si desabrochará as Virtudes Divinas, até voltar à Unidade Vibracional
Total, para ser Deus em Deus, etc.
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VÓS SOIS DEUSES – Esta sentença é das Iniciações Antigas, muito
anteriores a Moisés. Entrou no Velho Testamento, pelo lastro Hermético-Zoroastrino e, mais tarde, Jesus repetiu a sentença, dizendo que é normal.
O PAI É ESPÍRITO E VERDADE, ASSIM QUERENDO QUE SEUS FILHOS
VENHAM A SER – Jesus, nesta sentença, repetiu o VÓS SOIS DEUSES, isto
é, a Essência Divina do espírito, que deve desabrochar e voltar à Unidade
Essencial, em plena consciência.
HERMES, ZOROASTRO, CRISNA, ORFEU, PITÁGORAS – Todos eles
ensinaram que os espíritos emanam de Deus, ou Princípio, com as Virtudes
Divinas em potencial, devendo desabrochar através do processo evolutivo,
até voltar à Unidade Fundamental, participando das Glórias Divinas.
SIMPLES E IGNORANTE – Assim é a saída de Deus. Sai a centelha simples
e ignorante, por determinação do Princípio, e todo o processo de desabrochamento será produto de sua vivência, do seu esforço, etc. Em lugar de
dizer simples e ignorante, convém dizer inconsciente.
AUTOMATISMOS INCONSCIENTES – Por determinação de Deus, ou Leis
Regentes Fundamentais, o espírito é, não sabe o que é, movimenta nos
mundos e nas camadas substanciais da matéria, coopera para os fenômenos telúricos, climáticos, etc., e vai marchando lentamente para o INSTINTO.
Tudo segundo Leis, Elementos e Fatos, e nada de milagres, enigmas, mistérios, etc.
INSTINTO – Subsistência, sexo, defesa da prole, etc. Assim começa a
fase dos movimentos instintivos, dos impulsos primitivos, e vai crescendo,
marchando para a razão, a inteligência, o raciocínio, o cálculo, etc.
INTELIGÊNCIA E RAZÃO – É o produto da imensa caminhada pelos
escaninhos anteriores, e, no corpo astral, carro da alma ou perispírito da
centelha, se caracteriza pela elaboração cada vez mais perfeita do cérebro.
É a entrada na verticalização em geral do espírito, marchando lentamente
para a intuição, a união com o Princípio ou Deus, na intimidade profunda.
INTUIÇÃO – Intuição não é faculdade mediúnica, como erradamente
muitos supõem, pois é patrimônio adquirido, mérito conquistado, produto
da evolução feita, do grau hierárquico atingido, etc. Como tudo obedece
à lei das gamas, dos infinitesimais graus a serem atingidos, a intuição é o
processo final de integração da centelha na UNIDADE DIVINA.
DIVINA UBIQUIDADE – Esta Virtude de Deus, Princípio ou Pai Divino,
pode ser considerada a VIRTUDE SÍNTESE, aquela que define todas as
VIRTUDES DIVINAS, e é a finalidade a que todo espírito terá de atingir.
CRISTOS, VERBOS, ELOS DIVINOS, ETC. – Assim são chamados os graus
hierárquicos que vão revelando a grandeza interior adquirida pelos espíritos. Nada há de especial, misterioso ou milagroso, ou de favor de Deus,
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etc. É normal o crescimento interior, a evolução, e todos terão de atingir
tais níveis evolutivos, e muito mais do que isso, segundo o que por ora
conheceis.
UNIÃO TOTAL – Ninguém, do vosso conhecimento, atingiu ainda o grau
de UNIÃO TOTAL com o Princípio ou Deus, ou Pai Divino. A integração total
é estado vibracional, ou de VIRTUDES DIVINAS DESABROCHADORAS, que
ultrapassa de muito o vosso poder conceptivo presente. Mas lá tereis de
chegar, e é bom começarem a pensar nisso com toda a seriedade possível.
Entendam o – VÓS SOIS DEUSES...
TRAMITAÇÃO EVOLUTIVA – Ninguém é capaz de conceber, o quanto
de conceitos absurdos o espírito terá de enfrentar, durante a tramitação
evolutiva. Em nome da VERDADE todas as patifarias, podridões clérigo-farisaicas, idolatrias, igrejinhas ou panelinhas, camarilhas com suas politicalhas e prepotências mandonistas, tabelinhas forjadas, fanatismos por
homens, livros, instituições religiosistas, etc., terão lugar e serão adorados,
como se fossem a própria VERDADE.
IGNORÂNCIA – É o único diabo que realmente existe, sendo o advogado
das podridões clérigo-farisaicas, etc. A LEI de DEUS, a Divina Exemplificação
de Jesus e o cultivo sadio da Revelação, por certo livrarão a Humanidade de
tais porcarias, isto é, dos prejuízos da ignorância. A Lei, Jesus e a Revelação
podem ser tidos como cetros de Moral, Amor e Informação.
VERDADE – A Essencial ou Fundamental é Deus, o Princípio ou Pai Divino,
e Sua Essência, ou Natureza, será conhecida de cada espírito ou centelha,
quando for Una, quando voltar a ser Deus em Deus. Antes, por falta de
ser, todos os conceitos aparecerão e passarão. A luta conceptiva, em cada
espírito, não poderá deixar de existir. As filosofias, que nascem e morrem,
ou transformam-se, que o digam. Entretanto, lembramos – infeliz é aquele
que perde num conceito, sem antes admitir um outro mais elevado, até vir
a ser PLENO, quando for Deus em Deus.
VERDADE RELATIVA – Tudo o que deriva de Deus, espiritual ou material.
Quem procura a VERDADE através dos FATOS, sempre encontra VERDADE
em tudo o que é, seja mais ou menos, em termos de FUNDAMENTAL ou
RELATIVA. Todos os fatos conduzem à VERDADE FUNDAMENTAL, desde que
se saiba penetrar nas causas determinantes.
VERDADE QUE LIVRA – É a Fundamental, mas em termos iniciáticos
assim se chama ao que tem caráter de Verdade Revelada, etc. As tabelas
religiosistas, cada uma reclama o direito de ser a que livra. Verdade, Amor,
Virtude, eis três palavras básicas. Verdade para ser conhecida, Amor para
ser vivido e Virtude para ser acumulada, eis a questão total, que conduz
à União Vibracional com Deus. E, fora disto, ninguém realizará o Reino de
Deus em si mesmo.
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RELIGIÃO – Virá a ser cultivo da Verdade, do Amor e da Virtude; mas,
antes disso, todas as ignorâncias, bandalheiras, etc., terão lugar, passarão
como caminhos que conduzem a Deus. Quantas religiões já nasceram e
morreram?...
DIVINISMO – Todos os “ISMOS” terão de ceder lugar ao DIVINISMO,
aquele que está citado no capítulo 14, do Apocalipse, versículos 6 e 7.
Todos os movimentos iniciáticos, que através dos tempos influenciaram a
Humanidade, fundamentados em nomes de homens, virão a dar lugar ao
DIVINISMO, no curso dos tempos. Um é o Divino Espírito Emanador, e, para
Ele mesmo, tudo rumará, em Plenitude Vibracional. Infeliz será, aquele que
pretender lutar contra esta DIVINA REALIDADE.
MORAL – É a ciência da Harmonia e do Amor, porque ciência sem MORAL
é fábrica de pranto e ranger dos dentes.
LEI DOS FATOS – Respeitá-la, tal é o que devem fazer, acima de tudo,
todos os espíritos que se vão elevando na escala hierárquica. Com isto,
todos os engodos clericais, todas as artimanhas sectárias, todas as igrejinhas, panelinhas e sujidades derivantes, ruirão e serão esmigalhadas.
O REINO INTERIOR – É normal que o espírito, sendo partícula de Deus,
usando-se e usando tudo o que Deus lhe pôs ao alcance, conseguirá viajar
pelo Cosmo e descobrir suas maravilhas, etc. Mas, fica bem lembrado isto
– enquanto for pobre em sua intimidade hierárquica, ou MORAL, ao deixar
a carne mergulhará na sua mesma inferioridade. A desencarnação costuma
esmigalhar as petulâncias humanas...
SABEDORIA E MORAL – Tudo já era em Deus, antes que o espírito
soubesse. Chegar a conhecer e a se moralizar, ou divinizar, é dever de
cada um. Ninguém precisa pensar para Deus... Pense para si, como Deus
quer, que é quanto basta, para ir crescendo no rumo da União Vibracional.
Cuidado com os donos de religiões, etc.
FALSA AUTORIDADE – Fora da Divina Ordem Moral toda a sabedoria
compromete. É por isso que, nos lugares de pranto e ranger de dentes,
penam os cientistas, os religiosos, os filósofos, etc. Saber é uma coisa,
empregar mal é outra...
MENTIR OU FALSEAR – Pode o homem mentir perante os seus semelhantes, mas nunca o fará perante a JUSTIÇA DIVINA. Pretextos clericais, religiosos, filosóficos, sectários, etc., ou fanatismos por homens, livros, igrejinhas
e seus engodos, não convencerão jamais a JUSTIÇA DIVINA.
A PROVA REAL – É a desencarnação, quando o espírito terá que colher,
segundo o que semeou... É tremendamente chocante o que ocorre no plano
espiritual, com a chegada dos donos de religiões, dos cientistas do mundo,
dos fanáticos religiosistas, raciais, etc. Sem Moral e sem Amor, tudo marcha
para a dor, o remorso, etc.
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DIVINA SIMPLICIDADE – É a simplicidade de Deus e das Leis Regentes,
com as quais o espírito terá que sintonizar, se quiser unir-se o quanto antes
a Deus.
SIMPLICIDADE DIVINA – É aquela realizada pelo espírito, que, conseguintemente, lhe garante a verdadeira felicidade, que é a do espírito UNIFICADO, CRISTIFICADO.
UNIÃO TOTAL – Ninguém, do vosso conhecimento, é UNO TOTAL, ainda.
O PAI NOSSO DA ETERNIDADE
Sagrado Princípio, Divino Espírito Emanador,
Pai Onisciente, Onipresente e Onipotente,
Cujas Leis Fundamentais resumem o Amor,
A Virtude Divina que embala eternamente.
Teu Sacro Nome é Santo por Essência,
Dispensa os conceitos de homem qualquer,
E quando o homem for bom, por decência,
Com o Amor triunfará, porque este é o Mister.
Teu Reino é Amor, Inteligência e Glória,
Em cada espírito está, nos seus fundamentos.
E para desabrochar, vive o homem sua história,
Como bem ensinam, todos os Testamentos.
Tua Vontade é Lei, acima de humanos conceitos,
Nem tarda nem falta, mas oferece reparações,
E todos assim aprendem, e executam preceitos,
Sobem na Escala, e atingem Divinos Escalões.
Sendo acima de infernos e de humanos céus,
De tempos e locais, tão humanos e relativos,
A todos convida, para que deixem de ser labéus,
Desabrochem o Amor, e sejam da Glória cativos.
Teu pão é o Amor, e dele é feita a Vitória,
Porque o do mundo passa, é apenas peregrino,
E quem disto vem a saber, demanda à Glória,
Aquela união vibracional, o Sagrado Destino.
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Em Tua Justiça a Harmonia tudo representa,
Com a dor e a tormenta, concita à reparação,
De cada qual faz o juiz, como a Lei sustenta,
Porque é da experiência, que surte a solução.
Há testes, não tentações… E há que triunfar,
E para todos conhecerem, enviaste Revelações,
Dizendo que o Reino, ninguém fora irá realizar.
Visto que estão no homem, as Divinas Equações.
Assim sejam, portanto, Tuas Leis cumpridas,
E Tuas centelhas, que foram de Ti emanadas,
Crescendo na Verdade, virão a ser unidas,
Verbos Teus serão, cumprindo Missões Sagradas.
REALIDADES DIVINAS E CONCEITOS HUMANOS
Em Deus, Princípio ou Pai Divino, tudo é questão de Leis, Elementos
e Fatos, e bem faríeis em assim compreender e viver, porque o resultado daquilo que sabeis e viveis será totalmente vosso, ao desencarnardes.
Vossos conceitos servem para satisfazer o vosso vício religiosista, filosófico,
sectário, ou aquilo que agrade ao vosso hábito, à vossa tendência, palpite,
etc., mas de maneira alguma terão o poder de modificar ou fazer curvar a
Justiça Divina.
Não mudem de continentes, casas e roupas, automóveis e utensílios,
apenas. Sugerimos que mudem de conhecimentos e práticas, para melhor,
sempre que isso calhe de oportuno. Vós é que tereis de mudar, não as Leis
Divinas. E, se pensais que os vossos religiosismos representam segurança
perante a Justiça Divina, achamos melhor mudar, e mudar muito!
Estais entrando na Fase de Maturidade Evolutiva, queirais ou não. Os
amigos da ignorância e da mediocridade, e de seus interesses subalternos, orgulhos e vaidades, nada farão por vós na hora de enfrentar a Justiça
Divina, após a desencarnação. Para cada fase evolutiva há a sua responsabilidade, e, aquela que agora tereis de enfrentar, ela mesma é a melhor
garantia de segurança perante Deus. Donos de religiões, de todos os coloridos, penam nos lugares de pranto e ranger dos dentes... Porque Deus é
acima de ignorâncias, petulâncias e palpites humanos...
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COMO DEUS DETERMINOU
1 – Depois de vários milhões de anos de evolução lentíssima, quando
algumas parcelas da Humanidade já podiam compreender a importância
do sentido MORAL da vida, através dos escalões direcionais, enviou Deus,
ou Princípio Sagrado, missionários encarregados de ensinamentos iniciáticos. E aí tendes, participando das gloriosas páginas iniciáticas, Rama, os
Budas, os Vedas, os Patriarcas de antes e pós Dilúvio, Hermes, Zoroastro,
Orfeu, Moisés, os Profetas, Crisna, Pitágoras, etc.
2 – Aquele que conhece tem obrigação de se COMPORTAR devidamente; sem viver o melhor comportamento perante as LEIS REGENTES, nada
pode aspirar, quer encarnado, quer desencarnado. E foi com o Código
Moral, a Lei de Deus, transmitida a diferentes povos, que a noção máxima
de COMPORTAMENTO se radicou no seio da Humanidade. Moisés fez isso
entre várias Raças e Povos, até que tudo ficou definitivo, no seio do Povo
Hebreu.
3 – Nunca faltou a Revelação, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou
almas, e a vida de todos os Grandes Iniciados ou Mestres esteve pontificada de fenômenos mediúnicos, teofânicos ou espíritas, como agora dizeis.
4 – Rama, Hermes, Crisna, Zoroastro, Moisés e Jesus foram os que se
salientaram como máximos cultivadores da comunicabilidade dos anjos,
espíritos ou almas, com o fito de salientar três verdades básicas – IMORTALIDADE, EVOLUÇÃO GRADATIVA e RESPONSABILIDADE dos ESPÍRITOS.
5 – Coube a Jesus, Cristo Divino Molde, a tarefa de, em escala grandiosa, Batizar em Espírito Santo ou Generalizar a Revelação. Lede tudo sobre
Jesus, desde os Profetas até o Apocalipse, e entendereis quem veio para
deixar a Divina Modelagem e Generalizar a Revelação. Neste mesmo
trabalho damos um mapa dos textos bíblicos a isso referente. Ignorar ou
mentir, nada muda perante Deus!
6 – O Espiritismo ou Revelacionismo, de Deus para os homens, é Eterno,
Perfeito e Imutável; pertence aos Mundos, Intermundos e Humanidades,
mas sofre das mediocridades humanas, segundo a hierarquia dos Mundos
e das suas respectivas Humanidades. Ninguém confunda a Excelsa Doutrina
com os homens...
7 – Procure cada um ler o livro dos Atos, as Cartas Apostolares e o
Apocalipse para saber como cada Apóstolo, ou seguidores, que vieram logo
após, entenderam e cultivaram a Excelsa Doutrina do Caminho, até Roma
corrompê-la, de 325 em diante. Roma usurpou os nomes de Deus, dos
Profetas, do Cristo Modelo e dos seus seguidores, para forjar sua igreja e
chamar COISA DIABÓLICA ao Batismo de Revelação ou Espírito Santo. Mas
a RESTAURAÇÃO seria feita, no devido tempo, como assinalam as palavras
de Jesus e as profecias do Apocalipse.
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8 – Wicliff, João Huss, Lutero e Giordano Bruno foram os VÉRTICES da
Reforma, ou das preliminares da RESTAURAÇÃO, enchendo o mundo de
Bíblias, para que, mais tarde, todos viessem a compreender as verdades
proféticas e os fundamentos do Espiritismo Divinista.
9 – Em tempo certo volta João Huss, na personalidade de Kardec, e,
encontrando mais de mil Centros e Grupos cultivando a Revelação, ou
Batismo de Espírito Santo, coletou informes e fez a Codificação. Ela se diz
obra falha, incompleta, omissa e com outros defeitos.
10 – Diz a Codificação, que Kardec deveria voltar para completar a obra.
11 – KARDEC VOLTOU E DEIXOU MUITOS LIVROS, não só reparando as
falhas, as omissões e os erros da Codificação, mas acrescentando verdades
iniciáticas jamais ensinadas antes, em Bíblias, Testamentos e Codificações
quaisquer.
12 – Várias dezenas de livros foram escritos por OSVALDO POLIDORO,
onde são consertados os erros, falhas e omissões de todas as Bíblias, Testamentos e Codificações. Principalmente da Codificação Kardeciana, cujas
infantilidades e afirmações ridículas são patentes. E ensinam, tais livros
de OSVALDO POLIDORO, verdades iniciáticas jamais ensinadas antes, em
Bíblias ou documentos quaisquer, de caráter doutrinário.
13 – Como Deus quis, assim foi feito, e a Ciência dos Oráculos, a chamada
SABEDORIA ANTIGA, foi lembrada fartamente. Aqueles antigos Grandes
Iniciados foram citados, para que os estudantes de Espiritismo não venham
a ser ignorantes, medíocres e até mesmo ridículos, por não serem capazes
de abordar, com bastante profundidade, tudo quanto a Revelação ensinou,
desde os primórdios iniciáticos, há mais de duzentos e quarenta mil anos.
14 – No seio do movimento espírita, como não podia deixar de ser,
levantou-se uma camarilha com pretensões mandonistas, fanática pelos
livros falhos, omissos e até ridículos em alguns pontos, da Codificação.
Orgulhos, vaidades, ciúmes, invejas, despeitos, falsidades e traições, tudo
contra a COMPLEMENTAÇÃO DA RESTAURAÇÃO, essa camarilha movimentou. Interesses editoriais, livrecos e escritozinhos raquíticos, e tudo aquilo
que o fanatismo cegante determinou, serviram a essa camarilha, fantasiada de PROPRIETÁRIA DO ESPIRITISMO. Mas de nada adiantou, porque a
VERDADE não será jamais escrava de sujidades humanas.
15 – O diz que diz invadirá os tempos futuros, assim como veio até aqui,
ao tratar do trabalho missionário levado a termo por OSVALDO POLIDORO.
Os que hoje são do contra, no amanhã serão os seus mesmos fanáticos,
prejudicando o avançamento dos estudos, nas pessoas daqueles que,
então, serão os vanguardeiros da Seara do Senhor. Porque o pior de tudo,
sempre, foi feito por aqueles que se têm presumido a RESERVA MORAL
DAS QUESTÕES... É o retrato dos sacerdotes, escribas, fariseus e saduceus,
que em todos os tempos foram os perseguidores e assassinos de Iniciados,
Profetas, Cristos e Apóstolos.
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NÃO HÁ TEMPO A PERDER
Qualquer pessoa inteligente e não portadora de má-fé, entenderá de
pronto a seguinte realidade: Para a Lei de Deus, a Divina Modelagem de
Jesus Cristo e o cultivo sadio da Revelação, ninguém precisa ser escravo de
clerezias, religiosismos, sectarismos, súcias, camarilhas mandonistas, igrejinhas politiqueiras, panelas e panelinhas com suas prepotências mandonistas, etc. Porque a hora histórica presente, com todo o seu potencial de
regalias científicas, informações imediatas e toda uma corte de elucidações
espirituais, fará compreender a importância das três verdades principais
de ordem doutrinária, acima expostas. Deveis entender, de uma vez por
todas, isto:
1 – A Lei de Deus não manda procurar religião alguma, porém ordena
CONHECER A VERDADE E PRATICAR O BEM; isto é, conhecer e viver
segundo as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, e nunca fazer,
ao próximo, aquilo que para si ninguém gostaria que alguém fizesse;
2 – Jesus não mandou procurar religião alguma, mas sim a VERDADE
QUE LIVRA, e seu exemplo foi, é e será, de paciência e renúncia até a morte.
Exemplificou a imortalidade do espírito, comunicando-se logo após a morte
na cruz, e, o principal depois disso, generalizou a Revelação no Glorioso
Pentecostes, como o Livro dos Atos ensina... E ensina para honestos e
desonestos!...
3 – Os Budas, Rama, os Vedas, Zoroastros, Hermes, Orfeu, Crisna,
Moisés, Pitágoras, Jesus, etc., são testemunhas da comunicabilidade dos
anjos, espíritos ou almas, e somente aos vazios de espírito, ou portadores
de má-fé, se permite o direito criminoso de blasfemar contra o Ministério
da Revelação. Os textos bíblicos, que transcrevemos, falam a linguagem da
verdade. Não está sujeita, a Revelação, ao domínio de religiões, crenças,
sectarismos, raças, povos, etc. E muito menos a homens, livros, ou fanatismos quaisquer, de quem quer que seja, sob pretextos quaisquer.
Tudo quanto for contra a Lei de Deus, a Divina Modelagem de Jesus
Cristo e a Revelação, saibam, será esmigalhado!
SUPREMA DÁDIVA SIGNIFICA
SUPREMA RESPONSABILIDADE
Por ordem de sequência, assim devemos entender:
1 – Emanados do Princípio ou Deus, com as Virtudes Divinas em potencial;
2 – Desabrochamento através do Cosmo, no Espaço e no Tempo;
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3 – Primeira autoconquista é o início da Consciência Individual, que
resultará, um dia, na Intuição Plena ou Integração no Princípio ou Deus;
4 – Com o aumento da Consciência Individual e da Intuição, surge o
aumento da noção de Importância da Liberdade Individual;
5 – A Importância da Liberdade Individual é, conseguintemente, Noção
Maior dos Direitos e Deveres, Chave de todas as Responsabilidades Individuais;
6 – Fatalmente, o Bem Geral é produto do Bem Individual, porque
nenhum todo deixa de ser feito de partes;
7 – As partes, no Patrimônio Individual, são as Virtudes Que Devem Ser
Desabrochadas, para a Formação da Unidade Consciencional, ou Autocristificação;
8 – Formação da Unidade Consciencional, sem Noção de Responsabilidade, nunca será possível;
9 – Conseguintemente, o Reino de Deus, de Ordem Interior, ou Autocristificação, nunca será produto da Ignorância;
10 – Aprenda, pois, cada um, a Dirigir Certo a Sua Liberdade;
11 – A Lei de Deus e o Cristo Divino Molde dizem tudo a quem de fato
queira saber e realizar Certo. Deus oferece tudo, para tudo terminar Divinamente Certo.
A IMPORTÂNCIA DOS FATOS
É sempre dentre os mais ignorantes ou vazios que saem os que se
julgam donos da Verdade, da Doutrina, e se acreditam juízes das consciências alheias, dogmatizando, forjando tabelinhas, etc.
Os Grandes Reveladores, ou chamados Grandes Iniciados, ensinaram
Verdades Fundamentais, não fabricaram religiões, sectarismos, etc. Depois
deles é que vieram os fabricantes de religiões, clerezias, politicalhas, súcias
e panelinhas.
A Humanidade deve às Iniciações Fundamentais o que sabe e faz de
BOM, espiritualmente, e às religiões e clerezias o que tem de atraso, em
termos de Verdades Fundamentais. Quem não entender disto, também
nada entende do que é mais certo, bom e produtivo, para a solução do:
VÓS SOIS DEUSES, ou ter que vir a ser ESPÍRITO E VERDADE.
A Sabedoria Divina não cabe em tabelinhas ou garrafinhas de fabricação
humana; mas, gente que andou escrevendo livrecos e escritozinhos raquíticos ou entrou em tais comércios livreiros, ou se meteu a diretor de certas
Casas ou Instituições, aplicando interesses de bolsos, pança, orgulhos,
vaidades, ciúmes, etc. na coisa; acha que tabelinhas e garrafinhas resolvem
o problema da autocristificação.
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Não existem filhos especiais de Deus.
Não existem redentores ou salvadores de fora; cada um tem que despertar em si aquele Reino de Deus que não virá com mostras exteriores.
Em Deus tudo são leis, elementos e fatos; mistérios, milagres, enigmas,
etc., são obras de ignorantes ou maliciosos, para explorar tolos.
Negar as verdades mediúnicas é obra de tolos.
A Bíblia Ocidental é o grande TRATADO MEDIÚNICO DA HUMANIDADE.
O Espiritismo, mediunismo ou teofania, sempre teve muitos nomes,
através das Raças, Povos, Nações, etc. Os nomes não importam, e sim os
fatos, as verdades.
Nenhuma profecia deixará de ter cumprimento; entretanto, certos
donos do Espiritismo, espumam de raiva quando ouvem falar da Bíblia, do
Evangelho, das profecias, etc.
Não basta ouvir espíritos; importa saber o que valem, realmente.
Ninguém é mais do que a Lei de Deus e a Divina Modelagem de Jesus
Cristo.
O Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo Jesus Cristo; Divino Molde em
tudo e não o amparo de ignorâncias, burrices, idolatrias, fingimentos,
discursos histéricos e muitas outras capciosidades.
Quando o meado do século vinte e um vier, todos os homens inteligentes e honestos falarão nas profecias cumpridas, e por terem cumprimento,
porque comoções e sofrimentos tais virão, que a isso obrigarão. E muitos
o farão sob o peso de tremendos remorsos, porque foram inimigos das
advertências do Plano Diretor Terrestre.
OSVALDO POLIDORO.

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.
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