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.

Qual a Linguagem de Deus?

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.

QUAL A LINGUAGEM DE DEUS?
1 – Tudo quanto é e existe, Mundos e Humanidades, Infinito e
Eternidade, Leis Regentes Fundamentais.
2 – Na hora de transmitir a Lei Moral a Seus filhos, o Supremo
Documento, Deus usou a Sarça Ardente, deixando Moisés estarrecido. E a Lei Moral ficou, marcada com o Sinal da Vontade de Deus,
escrita na Consciência do Mundo e da Humanidade, mais do que
nas pedras.
3 – Para ficar a Marca do Filho Exemplar, Cristo Modelar e
Modelador, marcou Deus Sua Presença no Mundo e na Humanidade, com isto: Não nascer de homem e não deixar túmulo cheio.
4 – Para advertir contra a ignorância humana, fez Simeão
advertir: A contradição humana atirará suas pedradas.
5 – Outro Sinal Divino, ou Linguagem Divina, foi o Glorioso Pentecostes, a maior eclosão de Dons do Espírito Santo, que a História
registra, tal como está contido no Livro dos Atos dos Apóstolos. Dos
que vivem falando no Cristo, e explorando a ignorância humana
em nome do Cristo, poucos sabem da importância do Livro dos
Atos, porque dentre os Grandes Instrutores, foi o Cristo o único
que retornou dos umbrais da morte, para cumprir uma Promessa
Divina.
6 – Tendo Deus falado de tal modo, sobre as TRÊS VERDADES
FUNDAMENTAIS DA DOUTRINA DO CAMINHO, normalmente não
mandou o Cristo escrever. O modo que Deus usa, para falar, COM
FATOS DIVINOS, dispensa recursos mortais ou sujeito às corrupções humanas.
7 – Portanto, quando mais de duzentos e cinquenta homens
foram escrever sobre TAIS FATOS DIVINOS, fizeram-no através de
diferentes modos de entender, de contradições.
8 – E Roma, depois de fundar sua igreja política, no quarto
século, quando mandou fazer a VULGATA, tirou o que não deveria
ter tirado, e acrescentou o que nunca deveria ter acrescentado.
9 – E tudo continua existindo, tanto a LINGUAGEM DIVINA,
SOBRE A MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA, e
as falhas humanas, corrompendo, truncando, desviando, escondendo verdades bíblico-proféticas.
1

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Qual a Linguagem de Deus?

10 – Receita inconfundível: TENHA CADA UM A SUA BÍBLIA E
APRENDA A LÊ-LA, PARA FUGIR DE FALHAS ALHEIAS... RECLAME,
FILHO DE DEUS, PELO MENOS O DIREITO DE ERRAR À SUA PRÓPRIA
CUSTA...
Depois de todas essas verdades ensinadas e testemunhadas,
esta realidade ficará eternamente de pé: O REINO DE DEUS, QUE
ESTÁ DENTRO DE CADA UM, JAMAIS VIRÁ DE FORA, OU COM
MOSTRAS EXTERIORES.
O que Deus colocou dentro de cada um, a cada um cumpre
desabrochar, pelo mesmo esforço. O resto é resto, ou são interpretações inventadas por homens, e, disto, lembre-se bem cada
um, o Mundo está cheio sob os mais hipócritas pretextos. Quem
quiser pensar com um pouco de bom senso, logo reconhecerá,
que em matéria de culto espiritual, a Humanidade foi viciada em
ADORAR PRETEXTOS, APARÊNCIAS, FAZ DE CONTA, IDOLATRIAS E
OUTRAS MALÍCIAS, e tudo isso em benefício de exploradores, ou
profissionais religiosos, que colocando Deus longe e fora dos filhos
Dele mesmo, e colocando os filhos de Deus fora e longe do mesmo
Deus, ficam no meio praticando o mais criminoso dos crimes, que
é a prática dos fingimentos, das liturgias ou das simulações, etc.
Alguém come, bebe, calça, veste ou respira simulações ou engodos
e capciosidades?
TERRÍVEIS CONTRADIÇÕES
Dentre os Grandes Iniciados, Instrutores, Profetas, Mestres ou
Cristos, foi o Verbo encarnado, o que mais passou a vida orando
e pedindo ao Pai ou Princípio. Pedia em público, rogava em altos
brados, retirava-se e orava, convidava à oração, agradecia ao
Pai, isto é, PASSOU A VIDA MOSTRANDO QUE ERA UNGIDO OU
DELEGADO, REPRESENTANTE DO PAI, PORÉM DISTINTO. Como Ele
não escreveu, foram outros que escreveram e, mais tarde, outros
que fizeram dos escritos o que bem entenderam, em benefício de
religiões e de politicalhas.
Estas expressões do Cristo Exemplar devem ser estudadas,
comparadas com outras, e, o quanto possível, que cada um tire
suas conclusões:
“Por toda palavra proferida o homem responderá.”
“Até os vossos cabelos estão contados.”
“O Pai vê em secreto e em secreto dará a paga.”
www.uniaodivinista.org

2

“Não sairás dali, até pagar o último ceitil.”
“Meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai.”
“Isso não pertence a mim e nem aos santos anjos, mas sim ao
Pai.”
Não bastassem tais palavras ou expressões de DISTINÇÃO,
cumpre ainda aos verdadeiros estudiosos, ter o Apocalipse na
conta certa, que É REVELAÇÃO ENVIADA POR ELE, O VERBO
TERRESTRE, PARA COMPLETAR ENSINOS E ADVERTIR SOBRE FATOS
DE TOTAL SIGNIFICAÇÃO. Cumpre ler com honestidade o capítulo
final do Apocalipse, e ficar sabendo, de uma vez por todas, que o
conceito de Cristo Redentor e Salvador gratuito, é mera fabricação
de adulteradores de textos bíblicos.
Quem brada APARTAI-VOS DE MIM, VÓS QUE OBRAIS A INIQUIDADE, é salvador ou redentor gratuito de criminosos? É capa de
delinquentes?
Se é preciso evitar a iniquidade, quem é o responsável pelas
próprias obras, ou pelo COMPORTAMENTO DEVIDO?
De todas as artimanhas criminosas, de todos os engodos vergonhosos têm se valido os religiosos profissionais, para contradizer
os ensinos do Cristo Exemplo de Conduta, que proclamou: TOMAI
EXEMPLO DE MIM...
Estas verdades não irão modificar os quitandeiros da iniquidade, os fabricantes de malícias, que são os religiosos profissionais;
mas, com o tempo, poderão esclarecer os consumidores de tais
trapaças, e, então, eles tomarão o rumo da Lei Moral, do Cristo
Exemplar e do cultivo sadio dos Dons do Espírito Santo.
A JUSTIÇA DIVINA manda imitar os VULTOS REALMENTE
EXEMPLARES, não manda adular ou lambetear, com FALSAS
HONRARIAS, aquilo que parece culto espiritual, mas verdadeiramente É O SUSTENTÁCULO DE FINGIMENTOS E DE HIPOCRITISMOS
TERRÍVEIS, que desde os primórdios da Humanidade, vêm apontando falsos caminhos...
Ninguém poderá praticar a Lei de Deus, para segundos ou terceiros.
Ninguém poderá imitar o Cristo Exemplo, para segundos ou
terceiros.
Pelo COMPORTAMENTO responde cada um, ninguém mais.
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Tremenda é a responsabilidade dos portadores de Dons do
Espírito Santo, Carismas e Mediunidades, porque a eles cumpre
não só DAR DE GRAÇA, mas dar o melhor possível, longe de
ignorâncias, desvios, sujidades, feitiçarias, etc.
A maior de todas as LIÇÕES DIVINAS, Deus a dá através dos
lugares de pranto e ranger dos dentes, onde gemem e urram os
errados de todos os gêneros, graus e números, principalmente
aqueles que, julgando-se donos DA VERDADE E DA DOUTRINA,
praticam e ensinam a praticar desvios tremendos. Fantasiados de
ministros de Deus, rotulados caprichosamente, tomando ares de
falsa santidade, nada mais fizeram do que ser TÚMULOS CAIADOS
POR FORA E PODRES POR DENTRO. Por causa desses tais, os filhos
de Deus DEIXARAM DE LADO A LEITURA INTELIGENTE E HONESTA
DA BÍBLIA, QUE ENVIA À MORAL DIVINA, AO AMOR DIVINO E À
REVELAÇÃO DIVINA, para andar comprando e usando mistificações.
Estude, cada um, a Lei de Deus. Estude o COMPORTAMENTO do
Cristo Exemplar. E estude, conheça e cultive a Graça dos Dons do
Espírito Santo. Porque fora disso não há Cristianismo, há hipocritismo.
O MAIS DIFÍCIL DE ENCONTRAR
O mais fácil de encontrar, pela Humanidade afora, é a vastidão
dos interesses criados, das organizações religiosas e sectárias, dos
agrupamentos que aparentam apego à VERDADE QUE LIVRA OU
DIVINIZA. Por trás de tudo funcionam panças, bolsos e posições
sociais, galardões do mundo, orgulhos, egoísmos, vaidades, prepotências mandonistas e muitas outras sandices. Tudo é mundo,
matéria, forma, monopólio, truste, vestes fingidas, idolatria, paus
e pedras, rituais hipócritas que aparentam respeito, liturgias e
aranzéis, engodos com mais ou com menos coberturas capciosas,
e, naturalmente, EM NOME DE DEUS, DA VERDADE, DOS GRANDES
VULTOS, DO CRISTO, DO EVANGELHO...
O mais difícil é encontrar OS VERDADEIROS PORTADORES DE
DONS DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS OU MEDIUNIDADES, e
colocados em um nível elevado, em qualidades e em atividade
sadia, pelo menos no plano dos Altos Escalões Espirituais. Sobram
politicalhas, despotismos, ignorantismos, mediocrismos, fanatismos por homens, livros, médiuns, instituições humanas de gabarito
www.uniaodivinista.org
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temporal. Quando porém se trata de HERDEIROS DO BATISMO DE
ESPÍRITO SANTO, capazes de favorecer às LEGIÕES ANGÉLICAS A
PRODUÇÃO DE SINAIS E PRODÍGIOS, tudo quase que se derrete
totalmente...
Uma das tarefas do Cristo Exemplar foi GENERALIZAR O CULTIVO
DOS DONS DO ESPÍRITO SANTO, aquilo que era cultivado com todo
o rigor possível, nas Escolas Iniciáticas, nos Oráculos, e, no entanto,
que fizeram os falsos cristãos, aqueles que, precisamente em nome
Dele, meteram-se a DONOS DA VERDADE E DA DOUTRINA DO
CAMINHO? Nada mais do que isto: chamaram aos Dons do Espírito
Santo coisas do diabo, e, no seu lugar, criaram clerezias, religiosismos, sectarismos e tantas blasfêmias mais, que as gentes simples
não sabem diferenciar entre O ERRADO E O CERTO, ENTRE O DE
DEUS E O DAS FALHAS HUMANAS. Dizer a alguém que procure um
lugar, um ambiente, onde exista o VERDADEIRO CRISTIANISMO, O
CULTIVO DA LEI, DO AMOR DIVINO E DA REVELAÇÃO DIVINA, é o
mesmo que temer a responsabilidade de terríveis desvios, onde
as pessoas mais tenham a perder do que a ganhar. Infelizmente,
essa é a triste realidade, a dolorosa realidade. Para dogmatizar
erros, falhas, omissões, estúpidas tabelinhas feitas por homens, ou
para esconder verdades bíblico-proféticas, ou para impor sórdidas
politicalhas de grupos farisaicos, disso o Mundo e a Humanidade
estão cheios, mas de verdadeiros CRISTÃOS estão simplesmente
vazios. A VERDADE, O AMOR E A VIRTUDE aguardam seus verdadeiros trabalhadores.
UMA MEDIDA NECESSÁRIA E INADIÁVEL
Normalmente, tudo o que EMANA DE DEUS, O PRINCÍPIO, A DEUS
RETORNARÁ. Tudo, na chamada NATUREZA, vive em movimento,
integra e desintegra normalmente, e a sentença bíblica, que ensina
DEUS TUDO RENOVADO, é simples e normal.
O homem vai, aos poucos, encontrando as LEIS REGENTES
FUNDAMENTAIS, e, com isso, aplicando os ELEMENTOS com maior
poder ou extensão. Isto é, vai ampliando o seu campo de domínio,
tirando vantagens e sofrendo, também, consequências negativas. Tudo, no plano da chamada CRIAÇÃO, ou da RELATIVIDADE,
tem dois pólos e um centro de equilíbrio, e, importa conhecer do
melhor modo, para colher os melhores resultados, sem sofrer os
efeitos negativos.
5
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Com a aplicação da eletricidade em nível potencialmente
elevado, em função do rádio, da televisão, do radar, e, acima de
tudo da desintegração atômica, o homem está criando a POLUIÇÃO
ENERGÉTICA, a mais influente, feliz e infelizmente, se não aprender
a combater o lado negativo.
Como não nos cabe entrar em pormenores, mas apenas
apresentar A SÍNTESE TOTAL, a respeito de todos os assuntos, para
que o homem procure conhecer e resolver os seus problemas, aqui
deixamos o aviso, nestes termos:
A – As ciências e as experiências não irão findar, sendo certo que
o meio ambiente energético irá para maior intensidade, podendo
causar males de variada ordem, e, realmente, já está causando.
O ambiente eletromagnético terrestre está subindo em seu teor
vibracional, pelos bombardeios já mencionados, etc.;
B – Doenças nervosas e outras, algumas mais simples, outras
mais complexas, rondam já as pessoas, algumas mais e outras
menos, por causa dos diferentes níveis vibracionais, em função
das idades espirituais, dos fatores cármicos e de outros, programas
pré-encarnacionistas e maiores ou menores apegos mentais para
com a CAUSA DIVINA;
C – Como todo espírito, ou toda centelha derivada de Deus, é em
primeiro lugar envolvida pela LUZ DIVINA, e em segundo lugar pela
ENERGIA, e tudo isso gamático, ou apresentando escalões vibracionais, aquele espírito maior em SINTONIA PARA COM O PRINCÍPIO, DEUS OU PAI DIVINO, muito menos sofrerá com o bombardeio
das cargas energéticas elevadas, ou da poluição energética;
D – Havendo o Dilúvio de Fogo, citado no Apocalipse, que
atingirá dois terços da Terra e da Humanidade, em escala maior,
pergunte-se cada leitor, qual o grau ou nível de carga energética
que atingirá a Terra e a Humanidade, e até quando isso durará,
etc.;
E – Para combater o terrível bombardeio, que já se manifesta,
e o que virá, havendo o Dilúvio de Fogo, O GRANDE REMÉDIO É
A ELEVAÇÃO INTELECTO-MORAL, É O CRESCIMENTO INTERIOR, É
A SUBIDA DO NÍVEL PSÍQUICO, É MARCHAR MAIS NO RUMO DA
AUTODIVINIZAÇÃO;
F – Tudo quanto ajude a crescer interiormente, como sejam as
leituras divinizantes, as orações em conjunto, as orações inteligentes e altamente sentidas, a água fluidificada ou energetizada;
www.uniaodivinista.org
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G – Qualquer leitor sabe do que tratou o Cristo Modelar e
Modelador, quando falou das LEGIÕES ANGÉLICAS, ou socorristas como dizem agora, e que, para aqueles que merecerem, ou
mais estiverem com a LEI MORAL E O CRISTO MODELO, o quanto
poderão fazer, para ajudá-los a vencer, etc;
H – Como não temos compromissos para com ISMOS quaisquer, e sim para com a JUSTIÇA DIVINA, que manda ficar com
a LEI MORAL, COM O CRISTO EXEMPLAR E COM OS DONS DO
ESPÍRITO SANTO, qualquer filho de Deus pode compreender que
SEM MORAL E SEM AMOR nada de realmente BOM poderá o
homem obter. Entretanto, para ovelhas e para cabritos, a TEMPESTADE APOCALÍPTICA passará, e rumos diferentes a JUSTIÇA DIVINA
indicará, normalmente, porque em Deus nada se perde, tudo se
renova, tudo atinge a SAGRADA FINALIDADE. O que jamais poderia
acontecer, é tudo quanto foi previsto vir a acontecer, SEM QUE
DEUS MANDASSE AVISO, SEM QUE DEUS APONTASSE RECURSOS.
Com a Lei de Deus e com o Cristo Modelo, ninguém experimentará
o pranto e ranger dos dentes, ainda que, da parte dos homens,
tenha de sofrer ignorâncias, mentiras, perseguições e calúnias.
ESCÂNDALOS E IMORALIDADES
AS DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS, NÃO SERÃO
ESCANDALIZADAS IMPUNEMENTE, POR QUEM QUER QUE SEJA,
PERTENCENTE OU NÃO A ISMOS QUAISQUER, SOB PRETEXTOS
QUAISQUER. A ORDEM DIVINA É REPOR NO LUGAR O VERDADEIRO CRISTIANISMO, SEM COGITAR DE OUTRA OU QUAISQUER
OUTRAS DENOMINAÇÕES, VINDAS DE ENCARNADOS OU DESENCARNADOS, TAMBÉM SOB ALEGAÇÕES QUAISQUER. Quem ler o
Apocalipse, do capítulo catorze em diante, encontrará as advertências e as indicações, para os dias presentes e futuros, porque
o Verbo Terrestre mandou assim anunciar. Entretanto, fora da Lei
de Deus e do Cristo Exemplar, nem o Apocalipse teria razão de ser.
No tempo em que o Verbo Terrestre esteve encarnado, não
havia a palavra MORALIDADE, para no inverso haver a IMORALIDADE. As palavras ÉTICA, SANTIDADE, TEMÊNCIA e outras, valiam
por MORAL e MORALIDADE, e o inverso era IMORAL e IMORALIDADE. Foi usada, portanto, a palavra ESCÂNDALO, para significar
IMORALIDADE.
7
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E Jesus assim anunciou, o fim do primeiro céu e da primeira
terra: DIAS VIRÃO, DE TANTOS ESCÂNDALOS, QUE ATÉ MUITOS
CONHECEDORES A ELES SE ENTREGARÃO, DE TANTO VEREM-NOS
GRASSAR PELO MUNDO. Quem for prudente, que se acautele,
porque antes do raiar do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA, novo dia
ou nova madrugada, caudais de imundícias atentarão contra as
gentes. Quem perseverar no BEM colherá os frutos da sua perseverança.
Para estes tempos, convém ler e reler o que Paulo advertiu,
em Romanos, capítulo um, versos de vinte e dois a trinta e dois.
Principalmente aos que se acreditam donos da VERDADE e da
DOUTRINA, porque são aqueles que, lambeteando a Misericórdia Divina, praticam ignorâncias, erros, inversões inconfessáveis e
tantas falhas, pretendendo passar por cima da JUSTIÇA DIVINA.

erros humanos inventaram fingimentos ou simulações, liturgias,
malabarismos idólatras e arquitetadas construções politiqueiras,
com os quais erros fabricaram o atraso da Humanidade, chegou
a hora apocalíptica em que a JUSTIÇA DIVINA, agindo com rigor,
ou com VARA DE FERRO, apontará o CAMINHO DA VERDADE, DO
AMOR E DA VIRTUDE.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

OS MAIORES INIMIGOS DA VERDADE E DO BEM
O problema de cada filho de Deus é cultivar a Moral Divina, o
Amor Divino Exemplificado pelo Cristo Modelo, e, dentro desse
ALICERCE DIVINO, cultivar os Dons do Espírito Santo. O resto é
apenas resto, pormenores, e, portanto, cada um deverá entender
isto: FUGIR DE RELIGIÕES, SECTARISMOS, BANDEIROLAS INVENTADAS POR HOMENS QUE ESCONDEM VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS, DESVIAM DAS LEITURAS INICIÁTICAS E PROCURAM COLOCAR
CABRESTOS E TAPA-OLHOS NAS GENTES, PARA DOMINÁ-LAS E
EXPLORÁ-LAS, A BEM DE SEUS INTERESSES DE PANÇA, BOLSO,
ORGULHOS, EGOÍSMOS E DESPÓTICAS VAIDADES.
PARA INDIVÍDUOS E GRUPOS
Se conseguirem viver consoante a Lei Moral, os Exemplos do
Verbo Encarnado e, no seio disso cultivar os Dons do Espírito
Santo, tudo estará muito bom e bem, porque o mais tudo será fácil
e virá por ACRÉSCIMO DE DEUS. Fora disto será CONSTRUIR SOBRE
AREIAS MOVEDIÇAS, QUE OS VENTOS E AS CHUVAS MUNDANAS
DERRUBARÃO COM TREMENDO FUROR. A Lei Moral, o Verbo
Encarnado e o Apocalipse não foram enviados por acaso, e, dentro
em breve, os fatos disso darão testemunhos. E cada filho de Deus
entenderá estas palavras: ADORAI A DEUS E FAZEI BEM AOS
SEMELHANTES, PORQUE ISSO BASTA PERANTE A JUSTIÇA DIVINA.
Em verdade, ela nunca pediu mais do que isso, e se ignorância e
www.uniaodivinista.org
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