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

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

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

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

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

Ao Sagrado Princípio, Deus e Pai Divino, dirigimos nossos
anseios, como servos humildes da Excelsa Doutrina do Caminho,
ensinada e praticada por Jesus, o Cristo Exemplo de Conduta, a fim
de pedir as Graças que possamos merecer.
Dá-nos, Sagrado Princípio, o amparo das Legiões Mensageiras;
envia-nos, Pai Divino, a Luz da Verdade, para que, estribados nas
práticas doutrinárias vinculadas aos Patriarcas, Profetas, ao Cristo
Modelo e aos Apóstolos, possamos trabalhar pela Restauração do
Verdadeiro Cristianismo, a Trilha Iniciática que conduz à divinização do espírito.
Sagrado Princípio, concede a Teus filhos a Graça de UM NOVO
PENTECOSTES para que, cheios de DONS DO ESPÍRITO SANTO,
mediunidades ou carismas, possam eles conhecer Teus Santos
Desígnios, e, também, com os sinais e prodígios daí decorrentes,
encham a Terra de verdadeiros ensinos evangélicos.
Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de Teus filhos ainda
inconscientes, negligentes e imponderados.
Afasta de Teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da
vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância,
que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa
de servidores da Verdade, do Amor e da Virtude.
Inspira Teus filhos, Senhor, no sentido de CONHECER A VERDADE
E PRATICAR O BEM, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém
desabrocha o CRISTO INTERNO, que é o SAGRADO OBJETIVO DA
EXISTÊNCIA.
Pai Santo, infunde em Teus filhos o sentimento de respeito às
Verdades Eternas, Perfeitas e Imutáveis, para que, modificando
a conduta, venham a transformar a Terra em um Mundo de Paz
e Ventura, sem ignorância e sem erros, sem desesperos e sem
lágrimas.
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O PENTECOSTES EM MARCHA
Leitor, leia com toda atenção possível, na Bíblia, O LIVRO DOS
ATOS DOS APÓSTOLOS, para saber, de uma vez para sempre, que
a partir do PENTECOSTES, nunca deixou de haver UM CONTÍNUO
DERRAME DE DONS DO ESPÍRITO SANTO SOBRE A CARNE. Deus
não falha, não volta atrás, porém os dirigentes de religiões e de
sectarismos, usando mal o direito de relativo livre arbítrio, tudo
truncaram, adulteraram, impondo ignorâncias e erros à Humanidade. Esse tremendo erro está custando, depois de tantos séculos,
materialismos e brutalidades, corrupções, depravações e grandes
desvios, tal como Paulo adverte, em Romanos, 1, 22 a 32.
APOCALIPSE, 14, 6.
Um EVANGELHO ETERNO está prometido, e essa MENSAGEM
DIVINA já está no mundo, com o título de EVANGELHO ETERNO
E ORAÇÕES PRODIGIOSAS. Ler esse Livro é ficar conhecendo O
VERDADEIRO CRISTIANISMO, além de conter outros informes,
sobre as verdades bíblico-proféticas, que jamais deixariam de vir,
EM TEMPO CERTO, porque os DESÍGNIOS DIVINOS não mudam e
não falham.
TREMENDAS CONTRADIÇÕES
As tremendas contradições contidas na bibliografia mediúnica, sobre Jesus, ou profecias sobre Ele, o nascimento, a vida e os
grandes feitos mediúnicos, perseguições, prisão e espancamentos, morte na cruz, ressurreição, contatos com os discípulos e o
Batismo de Espírito Santo, ou Pentecostes, correm por conta dos
erros humanos, da falta de vigilância e de discernimento, de encarnados e desencarnados, E NUNCA DE DEUS, QUE NÃO MENTE E
NÃO FALHA.
QUE FIZESTE DO BATISMO DO ESPÍRITO SANTO?
PRIMEIRO TEMPO – Moisés, o grande médium e cultor do
revelacionismo, deseja que a Revelação tenha caráter generalizado:
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda
a Carne profetizasse” – Números, 11, 29.
SEGUNDO TEMPO – Deus promete e generalização da Revelação para dias futuros:
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a
Minha Bênção sobre a tua descendência” – Isaías, 44, 3.
www.uniaodivinista.org
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“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a Carne, e vossos
filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos
jovens terão visões” – Joel, 2, 28.
“Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasador” – Salmos, 104, 4. (Cuidado com certas Bíblias adulteradas).
TERCEIRO TEMPO – João Batista e Jesus, durante a encarnação
preparam o ambiente humano, para que possa haver o CUMPRIMENTO DA PROMESSA DO PAI. Observem bem, que promessas
fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme
as promessas do Velho Testamento:
“Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é que em
Espírito Santo batizará” – João, 1, 33.
“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em
Meu nome, Ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito” – João,
14, 26.
“Porém, quando vier aquele Espírito da Verdade, Ele vos guiará
em toda a Verdade” – João, 16, 13.
“Daqui em diante vereis o céu aberto, e os Anjos de Deus subindo
e descendo sobre o Filho do homem” – João, 1, 51.
“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que
forem dignos da ressurreição, serão como os Anjos do Céu” –
Mateus, cap. 22, 30.
“Eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés
e Elias” – Lucas, cap. 9.
QUARTO TEMPO – Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido,
esbofeteado, surrado com azorrague de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os Grandes Mestres e Iniciadores, que
voltou como espírito, para epilogar a tarefa messiânica. Observem
o que aconteceu, para a Generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da Doutrina
do Caminho, ficar no mundo:
“Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo que virá sobre vós,
e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os
confins da Terra” – Atos, cap. 1.
“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem” –
Atos, cap. 2.
“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe,
quantos o Senhor a si quiser chamar” – Atos, cap. 2.
3
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“Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria,
a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a
produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro as interpretações” – I Ep. Coríntios, cap. 12.
“Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas”
– Apocalipse, cap. 2.
“Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia” – Apocalipse, cap. 19.
“Duros de cerviz, e vazios de coração, vós sempre resistis ao
Espírito Santo, sois como vossos pais” – Atos, cap. 7.
“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo”
– Atos, cap. 13.
“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10.
“E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo,
esteve comigo” – Atos, cap. 27.
“E disse o Senhor em visão a Paulo” – Atos, cap. 18.
“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e
prodígios pelo nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.
“Porque, sendo exaltado por Deus, e, tendo recebido de Deus
a promessa do Espírito Santo, derramou a este sobre vós, como
agora o estais vendo e ouvindo” – Atos, 2, 33.
“Caríssimos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se
levantaram no Mundo” – I Ep. de João, cap. 4.
“Vós que recebestes a Lei por meio dos anjos, e entretanto não
a guardais” – Atos, cap. 7.
“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres,
várias maravilhas, e Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua
Vontade” – Hebreus, 2, 4.
“Acerca dos Dons Espirituais, irmãos, não quero que sejais
ignorantes” – I Coríntios, 12, 1.
“Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia
assim: Vinde e vamos ao vidente porque ao Profeta de hoje se
chamava então vidente” – I Samuel, 9, 9. Tradução: João Ferreira
de Almeida.
*
*
*
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VERDADE INDERROGÁVEL – A Lei Moral, o Cristo Divino Modelo
e o Ministério da Revelação, ou Consolador, jamais serão escravos
de religiões ou seitas, continentes, países, raças ou povos. MORAL,
AMOR E REVELAÇÃO, valem por Deus, e a JUSTIÇA DIVINA esmigalhará seus inimigos.
LEITOR, QUER USAR A PRÓPRIA CABEÇA?
1 – Espírito Santo ou Consolador é a terça parte do Princípio
Único, Deus ou Pai Divino, que tudo emana, sustenta e destina?
2 – Espírito Santo é apenas um espírito comunicante?
3 – Espírito Santo é o símbolo dos bons espíritos comunicantes?
4 – Espírito Santo é uma VIRTUDE DIVINA, que se manifesta nos
filhos de Deus como Dons Espirituais, Mediunidades, Carismas,
Dotações ou Faculdades Psíquicas, facilitando a comunicabilidade
dos anjos ou espíritos, sinais, prodígios e curas? Qual a diferença,
entre os Dons Espirituais e os espíritos comunicantes?
Note bem, leitor, que a resposta está nos textos bíblicos, e tua
responsabilidade é para com a JUSTIÇA DIVINA, não para com
homens quaisquer.
É normal que a VERDADE confunda aos ignorantes... não aos
conhecedores.
ADVERTÊNCIA AOS FABRICANTES DE RELIGIÕES
Enquanto, por Determinação Divina, UM NOVO CÉU E UMA
NOVA TERRA despontam nos horizontes históricos do Planeta e da
Humanidade, trazendo no seu BOJO PROFÉTICO a restauração do
VERDADEIRO CRISTIANISMO, cujo fundamento eterno é feito de
MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA, enxameiam
pela Humanidade os fabricantes de doutrinas, de religiões, ou
seitas, arrastando multidões aos mais perigosos desvios, principalmente porque, à frente de tudo, falam em Deus, na Verdade, no
Evangelho e no Amor. De maneira alguma haverá a PROFUNDA E
DOLOROSA RENOVAÇÃO DO MUNDO E DA HUMANIDADE, fora das
verdades bíblico-proféticas. Portanto, CUMPRE AOS VERDADEIROS APÓSTOLOS DA RESTAURAÇÃO, DE ONDE SURTIRÁ A GRANDE
RENOVAÇÃO ASSINALADA NO APOCALIPSE, O DEVER DE ENSINAR
A HUMANIDADE A LER A BÍBLIA, para que saiba quais dias está
vivendo, quais perigos está enfrentando, que medidas convém
tomar, fora e acima de opiniões, de encarnados e desencarnados, que com a Lei de Deus, com o Cristo Divino Molde, e com
o Consolador que Ele generalizou, nada realmente querem, por
ignorância e por má-fé.
5
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PONTOS FUNDAMENTAIS DE SABEDORIA INICIÁTICA
Desde quando Deus tem enviado Revelações, quatro Realidades
Iniciáticas prevalecem, e, por causa da importância fundamental,
jamais passarão:
A – A Lei Moral, através dos Dez Mandamentos, contra a qual se
rebentarão todas as estultícias humanas;
B – A presença de Crisna no seio da Humanidade, para revelar o
que revelou, significar o que significou, como relata o Livro Sagrado
BAGHAVAD GITA;
C – A presença de Jesus, o Cristo Exemplo de Comportamento,
que não nasceu de homem, deixou o Túmulo Vazio e generalizou
a Revelação;
D – A Revelação em si, como Ministério Informativo, tantas
vezes atraiçoada pelos cleros, corrompida, blasfemada, e por Deus
e Seus Emissários restaurada.
Terríveis consequências sofrerão os homens, se pretenderem
resolver seus problemas, contrariando os ETERNOS PADRÕES, OU
VERDADES FUNDAMENTAIS, estabelecidas pelo Pai Divino, e que
os QUATRO PONTOS representam.
Na hora mais triste e contraditória da Humanidade, véspera
dos cataclismos que a entregarão ao NOVO CÉU E À NOVA TERRA,
convém lembrar a sentença bíblica: MALDITO O HOMEM QUE
CONFIA NO HOMEM.
Foi por ignorância que Deus enviou a Seus filhos a Lei Moral e o
Cristo Divino Modelo? Qual é o Espírito da Bíblia? Por quê, mentir
contra Ele?
ORAÇÃO A MARIA
Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os
rincões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo de Conhecimento, Certeza e Bondade, deixando de parte as idolatrias, os
paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto
espiritual.
Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares
de dor, atendei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam
reencontrar o Caminho da Verdade que livra.
Doce Mensageira do Amor, derramai vossa ternura maternal
sobre os corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho
redentor.
www.uniaodivinista.org
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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 guardiões.
Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver.
Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos
da vida.
Ouvi, ó Símbolo das Mães, a voz dos que não podem falar.
Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de
misericórdia.
Dominadora de paixões, sede o anjo guardião, daqueles que
temem resvalar nas vielas do pecado.
Consoladora dos aflitos, ungi com o Bálsamo do Amor aos que
se encontram de coração angustiado.
Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em
face das torturas do mundo.
Depositai, ó Maria, em todos os corações, o sentimento de
igualdade perante as leis que regem o Universo Infinito.
Conduzi ao pórtico da Verdade, ó candura, a quem se encontrar
perambulando pelos caminhos da inverdade e do crime.
Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles
que procuram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus,
através da Divina Modelagem de Jesus Cristo.
Apontai, ó luminosa estrela, ao Testamento da Moral, do Amor,
da Revelação, da Sabedoria e da Virtude, para que todos os filhos
do Altíssimo encontrem, de uma vez para sempre, os braços
abertos do Divino Amigo.
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ENTENDA BEM – Procurar o CONHECIMENTO DO CRISTIANISMO, fora da Bíblia, em opiniões de encarnados e desencarnados,
é o mesmo que entronizar a ignorância, o erro, a contradição, a
corrupção, a depravação e muitas outras inversões. A Lei Moral e o
Cristo Divino Molde, para serem INSTITUIÇÕES DIVINAS, OU TESTEMUNHAS DIVINAS, como assinala o Apocalipse, não dependem de
pareceres humanos. Os bons espíritos, encarnados e desencarnados, quando muito, devem testemunhá-LAS, em conhecimentos,
sentimentos e obras.
A fase apocalíptica chamada UM NOVO CÉU E UMA NOVA
TERRA desponta nos horizontes históricos do Planeta, e, com o seu
aparecimento, por Determinação Divina, em ambientes sadios e
iluminados, gentes conscientes ouvirão grandes videntes, auditivos e outros médiuns, falarem das Glórias Divinas, descreverem
maravilhas dos reinos espirituais, e darem testemunhos daquilo
que Deus prometeu em Joel, 2, 28 e 29.
Por quê, apenas Restauração do Cristianismo? Porque ninguém
irá trazer uma nova Lei Moral, nem será necessário um novo Cristo
Divino Molde e, também, jamais será necessário um novo Ministério do Consolador ou da Revelação. Os enganadores não se iludam,
porque a JUSTIÇA DIVINA paira acima de seres humanos.
LEITURA INDISPENSÁVEL, as duas primeiras séries de obras
mediúnicas sobre a vida depois da desencarnação: A VIDA ALÉM
DO VÉU e A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS, surgidas na Inglaterra, entre 1910 e 1920. É muito bom conhecê-las, pelas maravilhas
e ensinamentos que apresentam, nas linhas e entrelinhas. Valem
como Graças Consoladoras e alertas contra caudais de falhas
doutrinárias.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

www.uniaodivinista.org

8

DIVINISM O

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

