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.

Sobre as Verdades Bíblicas...

SOBRE AS VERDADES BÍBLICAS,
QUE O ESPIRITISMO ENSINE A VERDADE A TODOS!
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.

“Não há falhas em Deus, nem é inconsciente o Serviço Socorrista das Legiões que Jesus chamou e chama Angélicas, em João, 1,
51.”
“Nunca deixou e nem deixará de haver o Socorrismo Espiritual; mas, haverá sempre o problema do merecer ou não, dos que
pedem assistência.”
Em função do Mediunismo Consolador, Jesus informa:
“Buscando achareis, pedindo vos darão; chamando vos responderão”.
“Até Jesus, que não veio para dizer tudo, sobre o DIVINISMO,
Deus entregou a Lei de Deus a ser vivida, e o Cristo Exemplar a ser
imitado, e a Graça do Mediunismo a ser nobremente cultivada.”
“Depois, como bem advertem o Sermão Profético e o Apocalipse, todas as marcas de corrupções seriam impostas ao que Deus
entregou até Jesus.”
“Aprendam, com este Livreto, as Promessas Divinas dos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse. Deus nada entrega por acaso,
e nem promete para enganar Seus filhos.”
Aquilo que funciona, ao findar do segundo milênio, em nome
das Verdades Bíblico-proféticas, não passa de corrupções ou
blasfêmias oficializadas e comercializadas, seja por criminosos
clericalismos, seja por outros ismos, cujos capitais ou dinheiros,
aplicados em comércios livreiros, também o que fazem é mentir,
mentir sempre, seja adulterando as verdades bíblicas, seja escondendo os textos bíblicos que mais deveriam ser anunciados aos
filhos de Deus.
Eis como todos deveriam conhecer o Programa Doutrinário de
Deus:
1 – Deus já havia enviado Vultos Iniciadores como os 35 Budas,
Rama, Orfeu, os 4 Hermes, Zoroastro, Manu, Crisna, Lao-Tsé,
Pitágoras, verdadeiros alicerces iniciadores.
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2 – No âmbito de tais informes iniciáticos, foi chegando o tempo
cíclico-evolutivo de Generalizar o Mediunismo que adverte, ilustra
e consola, pois facilita a comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos
Mensageiros... Portanto, para começar o tempo das Graças Mediúnicas Generalizadas, Deus enviou os Patriarcas Hebreus, bem
dotados de Dons Mediúnicos.
3 – Trilhando as Promessas Divinas, Moisés entregou a Lei Moral
Básica, a Inderrogável, e o Primeiro Batismo de Dons.
4 – Por ter havido traições clericais, Deus pelos Profetas
prometeu a vinda do Verbo Exemplar, ou Modelo de Conduta, e
um novo Batismo de Dons.
5 – Vindo o Cristo Modelo de Conduta, exemplificou a conduta
no Seio da Lei de Deus, e entregou o Segundo Batismo de Dons, no
chamado Glorioso Pentecostes, como bem ensina o Livro dos Atos,
Livro que muitos ditos CRISTÃOS fazem questão de... fazer de conta
que ele não existe!...
6 – E por Deus, o Trabalho Doutrinário encontrou os Apóstolos em pleno apostolado, testemunhando que Deus cumpriu as
Promessas do Velho Testamento, ao escreverem as Epístolas.
7 – Como Jesus não veio PARA DIZER TUDO SOBRE AS PROMESSAS DE DEUS, assim deixou o aviso que ninguém deveria ignorar:
“Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora”.
8 – Portanto, COMO DEUS NÃO MENTE A SEUS FILHOS, depois
de Jesus sair do Mundo, Deus mandou entregar o Apocalipse, o
Livro das Promessas Porvindouras, por onde prometeu a entrega
do EVANGELHO ETERNO, o Roteiro para o tempo apocalíptico
chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, a vir depois de
profundas faxinas apocalípticas.
As faxinas apocalípticas, marcadas para o findar do segundo
milênio, teriam por causas cármicas as corrupções impostas ao
que Deus entregou até Jesus. E o que Deus entregou até Jesus, e
que clerezias e outros ismos corromperam, deveis conhecer lendo
o que vai abaixo exposto:
1 – Moisés entregou a Lei de Deus e o Primeiro Pentecostes, ou
Batismo de Dons da História, como devem ler no Livro de Números,
capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela Lei Suprema
e a Consoladora Revelação, para evitar desvios comprometedores,
comércios de engodos ou simulações, ou fingimentos, etc.
www.uniaodivinista.org
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2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconteceu depois dos ENSINOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os
rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo,
impondo aparências de culto verdadeiro, etc.
3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através
de Profetas ou Médiuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros,
prometeu a vinda do Verbo Exemplar ou Messias, e um novo Pentecostes ou Derrame de Dons para TODA A CARNE, aquilo que o Livro
dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os
textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos
farão lembrá-los e vivê-los:
1 – EU SOU O SENHOR TEU DEUS, NÃO HÁ OUTRO DEUS.
2 – NÃO FARÁS IMAGENS QUAISQUER, PARA AS ADORAR.
3 – NÃO PRONUNCIARÁS EM VÃO O NOME DE DEUS.
4 – TERÁS UM DIA, NA SEMANA, PARA DESCANSO E RECOLHIMENTO.
5 – HONRARÁS PAI E MÃE.
6 – NÃO MATARÁS.
7 – NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO.
8 – NÃO FURTARÁS.
9 – NÃO DARÁS FALSO TESTEMUNHO.
10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.

MARCAS DO VERBO EXEMPLAR – É de antes de haver Mundo,
anunciado antes de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce
em virtude de fenômeno mediúnico e não de homem, vem com
os Dons do Espírito Santo ou Mediunidades SEM MEDIDA, produz
grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa
a RESSURREIÇÃO TOTAL, entrega o Derrame de Dons para toda a
carne e manda entregar o Livro dos Fatos Porvindouros, o Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica sendo o alvo
das pedradas contraditórias, como afirmou o Profeta Simeão.
O VERBO AFIRMA A SOBERANIA DA LEI
“Vai e vive a Lei.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Pecar contra um mínimo Mandamento, é como pecar contra
toda a Lei.”
“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e
a praticam.”
“Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis.”
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“Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade.”
“Não sairás dali, até pagar o último ceitil.”
COMO JESUS TRATOU OS PADRES?
“Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos
postais nas portas do Templo da Verdade, não entrais e não permitis
a entrada aos que poderiam fazê-lo.”
“Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de
má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do Céu.”
“Ai de vós, que perseguistes e matastes os Profetas, pois mais
um matareis e por todos estes crimes respondereis.”
O MARAVILHOSO INTERMEDIÁRIO
Resumo dos Dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte
de Deus, nem espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde Anjos ou Espíritos Mensageiros produzem maravilhas:
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda
a Carne profetizasse” – Números, 11, 29.
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a
Minha Bênção sobre a tua descendência” – Isaías, 44, 3.
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a Carne, e vossos
filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos
jovens terão visões” – Joel, 2, 28.
“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.
“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres,
várias maravilhas, e Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua
Vontade” – Hebreus, 2, 4.
www.uniaodivinista.org
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“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.
*

*

*

EVANGELHO ETERNO, Deus só promete no Apocalipse; mas,
sobre a Lei de Deus a ser vivida; o Cristo Modelo imitado; e as
Graças Mediúnicas a serem nobremente cultivadas, isso ficou
entregue até a passagem de Jesus pela carne.
Depois, bem depois... apenas continuaram as TRAIÇÕES CONTRA
TUDO QUANTO DEUS SEMPRE ENTREGOU A SEUS FILHOS. Cleros
politiqueiros vendedores de palhaçadas e ismos fabricados por
quem nada entendeu das Promessas Divinas do Velho Testamento,
e nem entendeu da Significação do Verbo Modelo, nem adentrou
o Inconfundível Livro dos Atos, nem os testemunhos das Epístolas,
e, para piorar tudo, em tudo passou por longe das mais Inconfundíveis Promessas Divinas do Apocalipse;
OBSERVEM BEM, porque tudo isso é praticado, como se fosse a
Doutrina de Deus, o Programa Divino posto em prática!...
Motivos ESPIRITUAIS e MORAIS para escapar das tragédias do
findar do segundo milênio, não tendes.
Cleros sempre errados e ismos que vendem livros cheios de
erros, fabricantes de ignorantes das Verdades Bíblico-proféticas,
de tudo fazem para dogmatizar suas porcarias.
As advertências contidas nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do
Apocalipse, ninguém delas quer tomar conhecimento. Ouvem
encarnados e desencarnados errados, mas atraiçoam os AVISOS
DE DEUS, da Bíblia!
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SUPREMA SÍNTESE DO EVANGELHO ETERNO –
APOCALIPSE, 14, VERSÍCULO 6.
PRINCÍPIO OU DEUS – Essência Divina Onipresente, Onisciente
e Onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino
é a Reintegração Total. O Espírito e a Matéria, os Mundos e as
Humanidades, e as Leis Relativas, retornarão à Unidade Essencial,
ou Espírito e Verdade. Se deixasse de Emanar, Manifestar ou Criar,
nada haveria sem ser Ele, Princípio Onipresente. Como o Princípio é Integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno
de ser Manifestador e Manifestação, tudo Manifestando e tudo
Reintegrando. Eis o Divino Monismo.
ESPÍRITO FILHO – As centelhas emanadas, não criadas, contêm
TODAS AS VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, devendo desabrochá-las no seio dos Mundos, das encarnações e desencarnações,
até retornarem ao Seio Divino, como Unas ou Espírito e Verdade.
Ninguém será eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus
em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o Personagem Inconfundível de VERBO EXEMPLAR,
de tudo que deriva do UM ESSENCIAL e a Ele retorna como UNO
TOTAL. O Túmulo Vazio é mais do que a Manjedoura. (Entendam
bem).
CARRO DA ALMA OU PERISPÍRITO – Ele se forma para o espírito
filho ter meios de agir no Cosmos, ou Matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a União Divina, ou Reintegração, finda
a tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o
desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas. Tudo vai aumentando em Luz e Glória, até vir a ser Divindade Total, União Total,
isto é, perdendo em RELATIVIDADE, para ganhar em DIVINDADE.
MATÉRIA OU COSMO – A Matéria é Essência Divina, Luz Divina,
Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido. Em qualquer
nível de apresentação é ferramenta do espírito filho de Deus. (É
muito infeliz quem não procura entender isso).
*
*
*
Nos tenebrosos abismos da subcrosta, nos umbrais exteriores, e nas encarnações expiatórias, os traidores da Programática
Divina expiarão tudo, porque na JUSTIÇA DIVINA NÃO HÁ O QUE
MODIFICAR...
www.uniaodivinista.org
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EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é o Livro que
de tudo informa, conforme Promessas de Deus no Apocalipse.
Imprimam e distribuam esta MENSAGEM DIVINA, para que cada
filho de Deus aprenda a ser Apóstolo da VERDADE.
ABAIXO OS TRAIDORES DO MEDIUNISMO!
A Humanidade de qualquer Planeta é constituída de encarnados
e desencarnados; e jamais seria Deus, o Princípio ou Pai Divino, um
algoz a separá-los de modo absoluto. Muito ao contrário, pois é
Deus o doador dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, para haver contatos de variada ordem.
A Bíblia inteira, do Gênese ao Apocalipse, conta a História dos
Grandes Vultos Encarnados, portadores de Dons Mediúnicos, e a
grandiosidade fenomênica dos Anjos ou Espíritos Comunicantes.
Tirem da Bíblia os Profetas ou Médiuns, e a comunicabilidade dos
Anjos ou Espíritos, e estareis tirando tudo quanto a Bíblia tem de
autoridade doutrinária.
Ninguém precisa de muita inteligência e nem de muita honestidade, para reconhecer, através da Bíblia, o quanto Deus, o Pai
Divino, fez e faz questão de entregar Graças Mediúnicas ou Intermediárias a Seus filhos. E como foram os Patriarcas Hebreus,
Moisés, os Profetas, Jesus e os Apóstolos, os grandes baluartes do
Profetismo ou Mediunismo, procure cada filho de Deus entender o
que Deus ENSINA ATRAVÉS DA BÍBLIA.
O MAIOR TESTEMUNHO DE JESUS!
Em toda a vida messiânica, Jesus deu testemunho de Obediência a Deus e Suas Leis Eternas, Perfeitas e Imutáveis; mas na cruz,
ao deixar o mundo carnal, completou:
“Pai, tudo está feito.”
“Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito.”
Como já havia afirmado a Lei de Deus como SUPREMO IMPERATIVO DOUTRINÁRIO, que mais lhe restaria fazer?
1 – Desgraçadamente, depois de Jesus sair da carne, como já
haviam feito outros, depois da saída de Moisés, homens perversos
passaram a colocar escabrosos mistifórios no lugar de Deus, de Sua
Divina Justiça, de Moisés e de Jesus.
7
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2 – E essas imundícias resultaram nos ignorantismos e nos
imoralismos do findar do segundo milênio.
3 – Depois das previstas faxinas apocalípticas, outras gerações
saberão como entender e viver a Lei de Deus.
4 – Entendendo bem os capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, entendereis que a maior das loucuras humanas é questionar
a Lei de Deus.
5 – As trevas da subcrosta, os umbrais e as encarnações expiatórias bastam para tudo ensinar com absoluta precisão.
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.
www.uniaodivinista.org
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Eu não Venho e não Vou, Eu sou o Eterno e o Presente,
Sempre Fui e Serei, em vós, a Essência Divina Patente,
A vossa presença é em Mim, e Quero-a plena e crescida,
Acima de simulacros, glorificando em Mim a Eterna Vida.
Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos,
Que lembram tempos idólatras e paganismos poeirentos,
Buscai a Mim no Templo Interior, em Virtude e Verdade,
E unidos a Mim tereis, em Mim, a Glória e a Liberdade.
Sempre Fui, Sou e Serei em vós a Fonte de Clemência,
Aguardando a vossa Santidade, na Integral Consciência,
Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes,
Filhos colaboradores Meus, pela União de Nossas Mentes.
ORAÇÃO AO PRINCÍPIO SAGRADO
Sagrado Princípio do Universo!
Divina Causa de Todos os efeitos!
Infinitos são os Vossos Poderes!
Integral a Vossa Ciência!
Dai-me o poder de refletir a Vossa Divina Vontade.
Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os
espíritos malévolos.
Envolvei-me, ó Poder Infinito, em Vossas Graças e Virtudes para
que minha vontade seja o reflexo de Vossa Divina Justiça.
Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de Vosso Infinito
Amor, para aqueles que o merecerem!
AO FALAR COM DEUS, LEMBREM-SE:
Podeis negar o que Deus prometeu pelos Patriarcas?
Podeis negar que Moisés entregou a Lei Moral Básica e o
Primeiro Batismo de Dons, significando a importância educativa
do Mediunismo?
Podeis negar o que Deus prometeu através dos Profetas?
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Podeis negar que Jesus avisou, de não ter vindo para dizer tudo,
sobre a Doutrina de Deus ou DIVINISTA?
Podeis negar as Promessas Divinas do Apocalipse?
Enganareis os homens, mas nunca a Deus, se fizerdes questão
de começar com os Patriarcas, pretendendo negar o que Deus
promete nos capítulo 12, 19 e 14, do Apocalipse.
A palavra final pertence a Deus, porque SÓ DEUS É A SOLUÇÃO.
Os erros humanos colocados no lugar daquilo que foi entregue
até Jesus, é que geraram as violências e as imoralidades do findar
do segundo milênio. E, daí, as punitivas tragédias apocalípticas,
anunciadas no Apocalipse.
LEMBRETE DIVINISTA
1 – Ninguém irá deter o Programa Divino para o Espírito e a
Matéria, Mundos e Humanidades.
2 – O que Deus começou a prometer aos Patriarcas, e que
culmina nas Promessas do Apocalipse, diz respeito ao Programa
Divino.
3 – Os Patriarcas, Moisés, os Profetas, Jesus e os Apóstolos,
trilharam aquilo que Deus ordenou. Se homens errados, uns por
fanatismos ou mórbidos facciosismos, outros por escabrosos
interesses imperialistas, e outros por comércios livreiros capciosos,
CONTRARIARAM E VIVEM CONTRARIANDO O PROGRAMA DIVINO,
a responsabilidade não é de Deus e das Verdades Bíblico-proféticas.
4 – Os Cristos, de Planetas, Sistemas Planetários, Grupos de
Sistemas, Grupos de Grupos de Sistemas Planetários, e Galáxias,
SÃO DESPENSEIROS DE DEUS, NÃO DONOS OU JUÍZES DE DEUS.
5 – Ninguém fabrica verdades para Deus. Moisés e Jesus foram
apenas Estafetas de Deus. Aprendam com as palavras de Jesus, na
cruz, e procurem, como Jesus, estar bem com Deus na hora de
abandonar a peregrinação carnal.
6 – João Batista e Jesus não escreveram; muitos outros escreveram sobre eles; muitos outros andaram e andam metendo as mãos
em traduções menos honestas. A culpa é da VERDADE?
7 – Bem-aventurado quem nas obras estiver com a Lei, com o
Verbo Exemplar, com o nobre cultivo dos Dons Intermediários, e
com as advertências de Deus feitas no Apocalipse.
www.uniaodivinista.org
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8 – Jamais alguém será colocado, por Deus, para ser DONO DAS
CONSCIÊNCIAS ALHEIAS, OU RESPONSÁVEL POR ELAS. A Doutrina
ensina, e quem impõe Justiça é a Justiça Divina. Rotulismos e
nobiliarquias de homens são abomináveis... Quem se julgar mais
desabrochado nas Virtudes Divinas, prove-o por suas obras.
9 – A maior das Orações é o cumprimento dos deveres; com a
Lei de Deus e a Exemplificação do Cristo Modelo podereis aferir
tudo com precisão absoluta.
10 – Ninguém jamais passará por cima da Lei de Deus. E para
conferir, aprendam com o Modelo Enviado Por Deus – Jesus. Depois
disso, e por isso, sereis juízes em causa própria, e fora de bastardos
religiosismos. Vede bem, portanto, que nada é mais importante do
que ensinar a VERDADE desde o berço.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
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