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

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

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

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

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

QUEM ENTREGOU O RECADO TOTAL,
O EVANGELHO ETERNO?
Ninguém entregou o recado total. Moisés mandou esperar
um outro, Aquele cujos inimigos seriam esmigalhados... O Verbo
Exemplar deixou o Mundo afirmando que tinha ainda muito a dizer,
mas, infelizmente, que isso estava ainda fora do poder de assimilação dos Seus contemporâneos... E afirmou, também, que outro
seria quem Dele daria testemunho... E, depois de tudo, aquilo que
o Apocalipse profetiza...
Quem for ler este Boletim, que o faça meditando nos fatos acima
expostos, para evitar terríveis erros, falsas interpretações, aquilo
que é do interesse dos religiosismos profissionais, e dos donos de
facciosismos e tabelinhas de homens.
COMO CURAR O ESPÍRITO E O CORPO?
Para quem tiver entendimento de entender, a Oração dos
Apóstolos é suficiente, para qualquer pedido a ser feito, a Deus,
ao Verbo Modelo e às Legiões Mensageiras. O importante é fazer
por merecer.
A ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Onipresente, Onisciente e Onipotente, sendo filho Teu, depositário de Tuas Virtudes Divinas, para
desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer e viver Teus
Ensinos e Tuas Graças. Dá-me forças, Pai Divino, a fim de que não
fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso,
petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do Mundo
me estiverem bafejando.
Jesus, que viveste a Função de Cristo Modelar e Modelador,
Exemplo de Comportamento e Derramador do Espírito de Dons
e Sinais sobre toda a carne, de Ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha
a VERDADE a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob
pretextos quaisquer. Ajuda-me, Divino Modelo, para que Teu
Exemplo seja o Evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua
pedra-de-tropeço no Caminho da Verdade.
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Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros, assim como estivestes
subindo e descendo sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não
segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado,
pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante Sua
Divina Justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos ou
nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe
o Caminho da Verdade, do Amor e da Virtude, que é a Essência do
Evangelho, o caminho da Autodivinização, a gloriosa União Divina.
*
*
*
O Um Essencial, ou Deus, que não é indivíduo, ou antropomórfico, ou de fora de Sua Manifestação, também chamada Criação, ou
Emanação, tem por isso e para isso um Programa Divino. O Espírito
e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, estão sujeitos a Leis
Eternas, Perfeitas e Imutáveis, e, portanto, aquele infeliz que se
julgue no direito de se arvorar em juiz do Princípio e de Suas Leis
Regentes Fundamentais, através de angústias e desesperos por
isso responderá.
Como não poderia ser de menos, tudo é sujeito às Leis de
Etapas, Ciclos, Eras ou Tempos, para que os filhos de Deus, que
vão desabrochando lentamente suas Latentes Virtudes Divinas,
possam ir entendendo e cumprindo melhormente seus deveres
de harmonia para com o Programa Divino. Começando sujeitos
aos automatismos inconscientes, evoluindo para os instintos,
ingressando lentamente na inteligência, penetrando na intuição
ou UNIÃO DIVINA depois de milhões ou bilhões de anos, até que
cheguem a SER ESPÍRITO E VERDADE, ou retornem integralmente
ao SEIO DIVINO, por muitíssimos ciclos deverão passar.
Assim, portanto, como viverão os tempos de ignorância sobre
o Programa Divino, assim mesmo chegará o tempo em que dele
terão TOTAL CONSCIÊNCIA, fugindo dos fabricantes de erros, de
falsas ciências e de falsas humildades, os vendedores de fingimentos, de discursos histéricos, etc. E assim atingindo o tempo de
verdadeiro CONHECIMENTO-DE-CAUSA, passarão a ter verdadeira
responsabilidade para com a vivência da Lei, imitação do Verbo
Modelo e nobre cultivo dos Dons Mediúnicos, os chamados Dons
do Espírito Santo. E o lema será, conhecer a VERDADE e praticar o
BEM, fugindo de fingimentos ou simulacros, físicos ou intelectuais.
www.uniaodivinista.org
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Estude cada um o Apocalipse, a partir do capítulo 14, pois muitas
PROFECIAS já estão sendo duríssimas realidades, por causa da
grande renovação que se faz necessária.
O ESPÍRITO DA VERDADE ADVERTE
Padres de todos os coloridos e matizes religiosistas, continuais
colocando mandamentos de homens no lugar dos Mandamentos
de Deus, e vendendo discursos histéricos, através dos quais aplicais
falsas ciências e falsas humildades, conduzindo filhos de Deus
pelos caminhos do erro e das blasfêmias. Ninguém é acima da Lei
de Deus, mas vós colocais, com vossos erros (perante os filhos de
Deus menos avisados), Jesus contra a Lei, querendo impô-LO como
lavador gratuito de pecados, ou como quem é capaz de realizar a
autodivinização de segundos ou terceiros, ou de assumir a responsabilidade dos atos alheios, simplesmente porque isso forra ou
beneficia vossos interesses de pança, bolso, sexo, orgulhos sectários e tantas outras sujidades humanas.
Está para findar o segundo milênio, portanto está para começar
aquilo que no Apocalipse está anunciado, os terríveis abalos, os
cataclismos angustiantes, contra os corruptores, desviadores, os
QUE AMAM E OBRAM A MENTIRA, usando o nome de Deus como
fundamento, e o nome de Jesus como padrão de doutrina. Melhor
é que mudem de emprego, de meio-de-vida, enquanto é tempo,
pois do contrário tereis contra vós a JUSTIÇA DIVINA, com todo o
rigor de que é ABSOLUTA SENHORA.
O Verbo Exemplar é Modelo de Conduta, assim como os Dons
do Espírito Santo, os Carismas ou Mediunidades, servem como
sempre serviram, para a comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos
Mensageiros, os desencarnados disso merecedores. Mas sobre a
Lei de Deus, o Código de Comportamento, diante do qual o Verbo
Modelo viveu reclinado, jamais pretenda alguém relativo, ou sujeito,
pretender soberania ou direito de julgamento. Porque aquele que
assim pretender, em tempo certo terá o seu esmigalhamento. E
é chegado o tempo, porque está findando o ciclo concedido pelo
Princípio ou Deus, em que SUA JUSTIÇA AGIRÁ, cobrando pelos
desvios que impusestes aos menos avisados, tendo-vos tornado
servos infiéis, corruptores da Doutrina do Caminho. É simples de
entendimento, aquilo que o Verbo Exemplar afirmou, Ele que mais
viveu a Lei, mais orou, rogou e rendeu Graças a Deus:
3
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“Não vim derrogar a Lei, mas sim dar-lhe testemunho.”
“Vai e vive a Lei.”
“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e
a praticam.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Pecar contra um mínimo dos Mandamentos, é como pecar
contra toda a Lei.”
“Deus vê em secreto, e em secreto dá a paga.”
“Assim como forem vossas obras, assim mesmo recebereis.”
“Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.”
“Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito.”
“Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos
postais nas portas do Templo da Verdade, não entrais e dificultais
a entrada aos que poderiam fazê-lo.”
“Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de
má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do Céu.”
“Ai de vós, que perseguistes e matastes os Profetas, pois mais
um matareis e por todos estes crimes respondereis.”
Apartai-vos de aparências, de fingimentos, de falsas ciências e
de falsas humildades, pois a cada um basta que viva a Lei, procure
imitar o Verbo Modelo e cultive nobremente a Graça dos Dons do
Espírito Santo, para que jamais vos falte a comunicabilidade dos
Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim é que, com menos dores
e angústias, desabrochareis as Latentes Virtudes Divinas, o Deus
Interno.
A NECESSÁRIA GRANDE RENOVAÇÃO APOCALÍPTICA
Dentre as Onze Grandes Bíblias da Humanidade, destaca-se a
judeu-cristã como a única que contém espírito profético, que fala
das Origens Divinas de tudo e de todos, que promete revelações,
ensinos iniciáticos e graças mediúnicas a toda a carne.
Como CHAVE INICIÁTICA FUNDAMENTAL, inalienável ao
processo evolutivo da Humanidade, a Bíblia judeu-cristã apresenta
a Lei de Deus ou Supremo Documento, apresenta o Verbo Modelar
e Modelador, e, para não faltar a Graça Consoladora da Revelação,
ou comunicação de Anjos ou Espíritos Mensageiros, apresenta o
farto documentário sobre os Dons do Espírito Santo, Carismas ou
Mediunidades.
www.uniaodivinista.org
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Um só espírito divinista, verdadeiro e profético apresenta a
Bíblia judeu-cristã, e, portanto, por constituir isso o Programa
Iniciático Fundamental da Humanidade, contra Ele ninguém levará
vantagem, todos os crimes contra ele terão como prêmio o inevitável esmigalhamento.
É mentira que Moisés entregou a Lei de Deus e o primeiro
batismo de Dons da História da Humanidade?
É mentira que Deus prometeu um Novo Derrame de Dons à
Humanidade?
É mentira que Deus prometeu a vinda do Verbo Exemplar, do
Messias Modelo, o cumpridor da Promessa Divina?
É mentira que o Messias, o Verbo Exemplar veio, apresentando todos os fatos profetizados, prometendo o Batismo em Dons,
apresentando o túmulo vazio ou Ressurreição Geral, entregando o
Batismo em Dons ou o Glorioso Pentecostes, e, também mandando
entregar o Apocalipse, o Livro das Verdades Porvindouras?
É mentira que Apóstolos e outros muitos escritores sobre tudo
isso escreveram, registraram e com perfeitos pormenores, de
modo a impedir que futuras mentiras, corrupções ou falsidades,
pudessem negar os fatos cumpridos ou acontecidos?
Carradas de pedradas contraditórias, mentiras ou corrupções, os
fabricantes de clerezias, religiões, seitas e bandeirolas, ou máfias
exploradoras da ignorância humana, atiraram e atiram, contra a
Lei de Deus, a Significação do Verbo Modelo e o farto documentário sobre os Dons do Espírito Santo ou Mediunidades. Assim é
que a Humanidade atingiu o findar do segundo milênio, o tempo
previsto para os terríveis ajustes-de-contas, para que possa haver
a Grande Renovação, o retorno à Doutrina do Caminho.
Depois de tudo acontecer, adentrando o período apocalíptico
chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, cada consciência
terá aprendido o que Deus quer, que é viver a Lei, para não haver
crimes entre irmãos; entender e imitar o Verbo Modelo, que representa tudo o que deriva de Deus e a Deus deve retornar, como
Espírito e Verdade ou Uno Total; e cultivar nobremente os Dons,
para jamais faltar a Consoladora Revelação. E, por isso mesmo,
todos dando de graça o de graça recebido, ou nunca havendo
quem se faça COMERCIANTE DAS VERDADES DIVINAS, e muito
menos havendo quem invente simulações, ou gestos fingidos, ou
vestes fingidas, ou quaisquer atitudes que impliquem em aparentar respeito à VERDADE.
5
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A segunda metade evolutiva, do Planeta e da Humanidade,
implica em aprender e viver aquilo que o Verbo Modelo qualificou de DAR DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO. Ou procurar viver EM
ESPÍRITO E VERDADE. Se alguém ler com atenção os capítulos 14,
19 e 22, do Apocalipse, encontrará todos os ensinos ou informes,
de como acontecerão os fatos renovadores, bem assim como virão
a ser os ciclos porvindouros, os futuros tempos, com a VARA DE
FERRO, ou JUSTIÇA DIVINA, funcionando com muito mais rigor.
O SUPREMO DOCUMENTO
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.

ESPÍRITO SANTO É MEDIUNIDADE!
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda
a Carne profetizasse” – Números, 11, 29.
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a
Minha Bênção sobre a tua descendência” – Isaías, 44, 3.
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a Carne, e vossos
filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos
jovens terão visões” – Joel, 2, 28.
“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe,
quantos o Senhor a si quiser chamar” – Atos, cap. 2.
“Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria,
a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a
produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro as interpretações” – I Ep. Coríntios, cap. 12.
“Caríssimos, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se
levantaram no Mundo” – I Ep. de João, cap. 4.
“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que
forem dignos da ressurreição, serão como os Anjos do Céu” –
Mateus, cap. 22, 30.
www.uniaodivinista.org
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“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres,
várias maravilhas, e Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua
Vontade” – Hebreus, 2, 4.
“Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia
assim: Vinde e vamos ao vidente porque ao Profeta de hoje se
chamava então vidente” – I Samuel, 9, 9. Tradução: João Ferreira
de Almeida.
“E estes sinais seguirão aos que crerem: Expulsarão os demônios;
falarão novas línguas; manusearão serpentes; bebendo potagem
mortífera, não lhes fará mal; porão as mãos sobre os enfermos e
os curarão” – Marcos, 16, 17.
“Aquele que pecar contra o Filho do homem será perdoado, mas
aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da Justiça
Divina” – Jesus em Lucas, 12, 10.
*
*
*
Aquele que não fizer questão de entender por bem, fatalmente
terá que vir a entender por mal, isto é, através de terríveis sofrimentos. Porque os TRÊS FATORES FUNDAMENTAIS DA DOUTRINA
DO CAMINHO, que são a Lei de Deus, o Verbo Modelo e os Dons do
Espírito Santo, não sendo de fabricação humana, terão de ser total
e simplesmente conhecidos e vividos pelos filhos de Deus.
Aos que prezam seus fanatismos por teologias, catecismos,
tabelinhas, compilações e codificações, tudo isso empanturrado de
erros, falhas, omissões e falsas interpretações das VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS, lembramos que o tempo apocalíptico chegado é
aquele, em que conchavos humanos terão de ser postos de pernas
para o ar, com os seus adoradores caídos em dores e ridículos.
Se os filhos de Deus, fossem capazes de mandar as religiões e os
seus exploradores para os infernos, a fim de viver os Dez Mandamentos, todos os crimes teriam fim. E Deus não quer mais do que
isso.
Se os filhos de Deus entendessem e imitassem o Verbo Modelo,
que representa tudo que sai de Deus e retorna a Deus, em Espírito
e Verdade, gozariam mais brevemente as Glórias da União Divina.
Se os filhos de Deus procurassem entender a importância que
a Revelação tem, na programática evolutiva de si próprios, certamente não andariam amparando as blasfêmias que os donos de
religiões vivem atirando contra os Dons Mediúnicos, os veículos
da Consoladora Revelação, isto é, da comunicação dos Anjos ou
Espíritos Mensageiros. Na boca do Verbo, a pior blasfêmia é aquela
contra os Carismas.
7
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Se tivessem feito isso, simplesmente, fora e acima de bandeirolas religiosistas quaisquer, pelo fato de reconhecer que a VERDADE
paira acima de purulências humanas, certamente estariam livres
de terríveis males que os aguardam.
SÍNTESE DO DIVINO MONISMO OU CONSCIÊNCIA DA UNIDADE
Um é o Princípio, Onipresente, Onisciente e Onipotente, que Se
Revela também Criação, Espírito e Matéria, Mundos e Humanidades. O fator que rege o Movimento, ou dito Processo Evolutivo,
são as Leis Regentes Fundamentais. Quem desconhece a Ciência
da Unidade, do Princípio que também Se Revela Criação, e que
por fim a tudo reintegra totalmente, e desconhece também as Leis
Regentes Fundamentais, é capaz de cometer os maiores desatinos, desarmonizar, ferir leis e muitíssimo se prejudicar. Procede
como MEDIOCRIDADE, que bordeja a PERFEIÇÃO e jamais a atinge,
penando pelo crime de viver em desarmonia com a REALIDADE.
Hermes, Crisna e Pitágoras ensinaram o Divino Monismo. Jesus
veio VIVER O DIVINO MONISMO, OU CIÊNCIA DA UNIDADE, ou tudo
que deriva do Um Essencial e a Ele retorna, como UNO INTEGRAL.
Seu título apocalíptico é ALFA E ÔMEGA, ORIGEM E FINALIDADE. E no Verbo Exemplar o túmulo vazio representa mais que a
manjedoura, pois representa a vitória final, o processo evolutivo
realizado, a união final, o retorno ao ABSOLUTO, que é perder em
RELATIVIDADE para ganhar em DIVINDADE.
Programa Divino é o NOME GERAL, que a Doutrina do Caminho
é e ensina, e que mais tarde chamaram EVANGELHO ou CRISTIANISMO, depois de sofrer terríveis corrupções, desvios abomináveis, etc. Estudem bem:
1 – Deus ou Pai Divino, Princípio Onipresente ou que Nome Lhe
queiram dar. É Origem, Sustentação e Destinação, de Sua manifestação ou Criação. Por ser tudo Ele Mesmo exposto em forma de
Criação, por fim a tudo reintegra totalmente, pois Nele não há
aumento nem diminuição. Se deixasse de manifestar ou criar, em
algum tempo, tudo seria apenas Princípio Onipresente, ou Deus,
nada mais.
2 – O Espírito-filho é centelha de Deus, emanada ou criada com
todas as Virtudes Divinas em potencial, ou em estado latente, para
as desabrochar através do processo evolutivo, ou biológico, até vir
a ser Una ou Deus em Deus, ou Espírito e Verdade, como Deus o
www.uniaodivinista.org
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é, assim como o Verbo Exemplar ensinou e representou. Portanto,
quem desconhecer sua Origem, menosprezar o Processo Evolutivo, e descuidar de seus deveres de Harmonia, é criminoso de si
mesmo, terá de pagar caro seu erro.
3 – Matéria é: Essência Divina, Luz Divina, Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido e Sólido. Depois do Princípio tudo passa a
se apresentar como gamático ou em múltiplos escalões. Do Princípio emana e ao Princípio retorna, pois o UM ESSENCIAL É SEMPRE
O MESMO.
4 – O Carro da Alma ou Perispírito forma-se ao redor da
centelha, com o lento desabrochamento, desde os primórdios da
mesma. Primeiro uma coroa de Luz Divina, depois seis de energia
e, nessa estrutura básica, cabem os elementos astrais mais densos.
Formam-se também os Chacras e Plexos, que muita atuação tem
no funcionamento dos sentidos físicos e dos Dons do Espírito
Santo, ou Mediunidades. Com a divinização da centelha sublima-se
e diviniza-se o perispírito. Com o retorno da centelha à UNIDADE
DIVINA, finda a função do Carro da Alma.
5 – Os céus ou faixas de habitação dos desencarnados somam
para cima de trinta e quatro mil, e vão do máximo de treva ao
máximo de Luz e Glória. Quem erra paga, na carne e fora dela, e
quem harmoniza com o PROGRAMA DIVINO se glorifica e diviniza.
Muitos livros mediúnicos já ensinam sobre tudo isso.
6 – Planetas, Sistemas Planetários, Grupos de Sistemas, Grupos
de Grupos, até Galáxias, têm os seus Cristos Diretores, ou Despenseiros. Evoluem ou divinizam-se cada vez mais, subindo de escala.
Jesus, por exemplo, faz tempo que comanda em nível muito mais
elevado, estando no Governo Planetário aquele citado no capítulo
19, do Apocalipse. Porque toda profecia terá cumprimento.
O. POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
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