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.”
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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.

A MATÉRIA CÓSMICA começa assim: Espírito ou Essência
Divina, Luz Divina, Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido
e Sólido. Depois do Espírito ou Deus, tudo é gamático, profundamente diverso em manifestações, em escalões, para os fins determinados por Deus, para a serventia de Seus filhos. Entretanto, tudo
retornará ao CADINHO DIVINO. Tudo mais que se diga é questão
de pormenores, de matizes, e a própria ciência humana, embora
ainda embrionária, disso é obrigada a dar testemunho, em todos
os ramos da ciência, pois tudo prova se apresentar em escalões,
e acima de tudo, TEM UMA ORIGEM, saiba ou não o homem,
ignorante ou cientista.
O ESPÍRITO, os filhos de Deus, da ESSÊNCIA DIVINA, saem Dela
com todas as VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, para as desabrochar através do processo evolutivo ou biológico. O problema do
espírito nunca foi de SALVAÇÃO, mas sim de DESABROCHAMENTO DAS VIRTUDES DIVINAS. O resto é invencionismo de homens,
encarnados ou desencarnados, fabricantes de engodos, explorações idólatras e outras quaisquer, e, isso tanto pode ocorrer em
função da ignorância simples, ou da ignorância proposital, a malícia
clerical ou dos exploradores da ignorância humana.
ESCALÕES HIERÁRQUICOS, tantos são eles, contam-se aos
milhões, pois durante a escalada desabrochadora ou divinizadora,
é normal o espírito ir subindo pelos degraus ou níveis hierárquicos.
JURISDIÇÕES PLANETÁRIAS, elas são por DETERMINAÇÃO
DIVINA, pois ninguém jamais escandalizará os fatores HIERARQUIA
E DISCIPLINA. Há sempre um Cristo Planetário ou Despenseiro Fiel
e Prudente, à frente dos Escalões Imediatos, para tratar de toda a
Habitação Planetária, constituída de encarnados e desencarnados,
ou das ovelhas dos dois apriscos, como o Cristo Modelo afirmou.
OS SETE CÉUS, ou sete faixas astrais, ou mundos dos espíritos, eles são em vista das irradiações da Matéria Cósmica, do
Planeta, e quanto mais para fora do Planeta, tanto mais etéricos
ou sublimes. As Sete Faixas Principais subdividem-se em mais de
trinta mil faixas, ou zonas vibracionais, ou céus relativos, para que
cada filho de Deus tenha, ao desencarnar, o seu habitat próprio,
consoante o seu tônus vibracional. Leis Divinas tudo regem, nada
é por acaso, e, portanto, cuide bem cada um de sua responsabilidade, porque erradas opiniões humanas, de fanáticos religiosos
ou sectários, jamais alterarão coisa alguma na ORDEM DIVINA. O
resto é questão de pormenores.
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TREVAS EXTERIORES, das quais Jesus falou, é característica dos
Mundos Inferiores, de expiações e provas, e a Terra ainda tem os
seus umbrais, para onde vão os espíritos culpados ou devedores
até certos níveis.
SUBCROSTA, o pior em trevas e dores, ou terríveis expiações. A
Lei do Peso Específico, ou das equidades vibracionais, é que tudo
rege, TANGIDA PELA JUSTIÇA DIVINA.
ACIMA DOS CÉUS PLANETÁRIOS, ou das sujeições vibracionais
a tais leis, porque tudo se resume em CRESCER NA ESCALA VIBRACIONAL, paira o chamado OITAVO CÉU, que é acima de relativismos, planetários ou humanos, o também chamado CÉU CRÍSTICO,
OU DOS CONDUTORES DE MUNDOS E HUMANIDADES. Através
dos tempos, e das Revelações Consecutivas, tais realidades foram
abordadas, pelos Grandes Iniciados ou Mestres de Doutrina, e se
falhas existiram, em alguns pontos, A VERDADE É ESSA MESMA.
A VOLTA AO CADINHO DIVINO, é normal, para o que chamam
Matéria e para o que é realmente ESPÍRITO. Existe a EMANAÇÃO,
não criação, e existe a VOLTA AO CADINHO DIVINO. Podem falar em
PANTEÍSMO, em DIVINO MONISMO, ou como bem entenderem de
falar, mas, certo é que, tendo saído de Deus, a Deus retornará.
NOVO CÉU E NOVA TERRA, tal é a segunda metade evolutiva,
do Planeta e da Humanidade, e obrigará, por fatos que se darão
através do seu transcurso, nos milhões de anos, AO RECONHECIMENTO E VIVÊNCIA DAS VERDADES DIVINAS.
DILÚVIO DE FOGO. Leiam o Apocalipse, ou o livrete MENSAGEM
DO ANJO DO SARÇAL, e, também, MENSAGEM DO ANJO DO
APOCALIPSE.
SEPARAÇÃO ENTRE CABRITOS E OVELHAS. Por injunção da
JUSTIÇA DIVINA, é fato que ocorre em todos os mundos, durante o
seu processo evolutivo. Evoluem os mundos e as Humanidades, e,
portanto, tudo isso é normal.
JUIZ EM CAUSA PRÓPRIA, todo filho de Deus é obrigado a ser.
Veja cada filho de Deus, de certo ponto em diante da escalada
evolutiva, o que faz com o seu direito de opção. A criança terá que
se tornar adulta, e, portanto, assumir a responsabilidade de ser
adulta. O resto é questão de pormenores, de matizes, DE UMA SÓ
E ÚNICA VERDADE FUNDAMENTAL.
www.uniaodivinista.org
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QUEM SERÁ ESMIGALHADO? Os inimigos da Lei de Deus, do
Cristo Modelar e Modelador, e, também do Ministério dos Dons
do Espírito Santo. Eles se encontram, de preferência, entre os
donos de religiões, sectarismos e doutrinas, pois falando em Deus,
na Verdade, no Cristo Modelo e no Evangelho, tudo fazem para
desviar as gentes das leituras bíblicas, dos textos que representam O ESPÍRITO DA BÍBLIA, A CHAVE DA VERDADE DOUTRINÁRIA.
Foi dessa gente que o Cristo falou, e advertiu: APARTAI-VOS DO
FERMENTO DOS FARISEUS, QUE É A HIPOCRISIA.
O SENTIDO MORAL DA VIDA jamais se afasta da própria vida,
pois desde que o espírito atinja a espécie humana, ou transforme automatismos e instintos em inteligências, tem por obrigação
compreender o sentido das palavras MORAL e AMOR. E se negligências ou hipocritismos forem encontrados, a JUSTIÇA DIVINA
fará com que as contas sejam ajustadas, porque paira acima de tais
ignorâncias humanas. Nos lugares de pranto e ranger dos dentes,
penam religiosos, cientistas, filósofos, artistas, sectários e fanáticos doutrinários, porque souberam ser maliciosos ou enganadores de homens, porém não souberam compreender, que ninguém
engana a JUSTIÇA DIVINA. Não existe função humana que não seja
responsável perante Deus.
LIVRE ARBÍTRIO OU DIREITO DE OPÇÃO. Tudo isso é relatividade, fica abaixo da VERDADE ESSENCIAL, que tem por zeladora a
JUSTIÇA DIVINA. Uma simples visita aos lugares de pranto e ranger
dos dentes, basta para fazer compreender o ridículo e os remorsos
curtidos por aqueles que, durante a encarnação, foram apologistas da ignorância, da negação e dos desvios comprometedores,
APESAR DE SE ACREDITAREM INTELIGENTES E SÁBIOS, PERANTE
OS HOMENS, AOS QUAIS OFERECEM MAUS EXEMPLOS.
O MECANISMO DO PERISPÍRITO. O chamado carro da alma
reflete totalmente aquilo que o espírito vai realizando, em sua
escalada evolutiva ou biológica. É ele quem reflete, e, nas encarnações, favorece ao corpo físico apresentar os fatores cármicos, os
registros felizes ou infelizes. No mundo dos espíritos, nos planos
de trevas ou nos inferiores, ele se apresenta como se fosse carne
ou denso, porque os erros e os crimes do espírito o tornam denso
ou bruto, portador de todos os defeitos, doenças, chagas, deformações, etc. E havendo espíritos com tais perispíritos ou carros da
alma, fácil é conceber os céus ou faixas, ou zonas astrais equivalentes, onde o meio ambiente facilite a função da JUSTIÇA DIVINA,
que reserva a cada um, segundo o seu merecimento.
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LUZ DIVINA. É comum dizerem, na carne e fora dela, que o
perispírito dos espíritos cristificados é LUZ DIVINA. Tem propriedade, porém é necessário compreender que na FAIXA CRÍSTICA continuam a prevalecer as diferenças hierárquicas ou vibracionais, pois
nisso tudo há que contar a imensidão das gamas, até que a mesma
LUZ DIVINA deixe de ser, transformando-se em DEUS OU ESPÍRITO
OU VERDADE. Entenda-se bem: QUEM AINDA TEM PERISPÍRITO,
AINDA NÃO É TOTALMENTE ESPÍRITO E VERDADE, OU DEUS EM
DEUS. Estas realidades são divinamente profundas, devendo ser
encaradas com divinos cuidados. Que sabem os homens, de certos
níveis para cima?
O PROBLEMA DOS UNGIDOS. Ninguém é unigênito. Isso não
existe, mas os UNGIDOS ou DELEGADOS funcionam, no Infinito e
na Eternidade, comandando Mundos e Humanidades, na carne
e fora dela, assim como os DESÍGNIOS DIVINOS determinem.
Embora estas realidades sejam vastas e profundas, o fato é que
existe UMA LINHA MESTRA que serve de fundamento ou ponto de
partida, para o raciocínio investigador. O espírito inteligente jamais
se desliga DE UMA VERDADE CENTRAL, que facilita compreender
as verdades periféricas, os pormenores, etc. Mas é necessário que
meditem sobre isso tudo, porque todos marcham para lá, para os
Supremos Escalões, e, a seguir, para a INTEGRAÇÃO NO PRINCÍPIO
OU DEUS, isto é, até vir a ser ESPÍRITO E VERDADE, COMO DEUS
O É.
TOTALMENTE NECESSÁRIO. Lembrem-se todos os filhos de
Deus, lotados na Terra, que vai entrar na fase chamada NOVO CÉU
E NOVA TERRA, que é necessário viver em função das VERDADES,
DAS CHAVES DOUTRINÁRIAS, porque as verdadezinhas periféricas,
ou infantis, que muito engordam os donos de religiões, seitas e
doutrinas, com seus interesses de pança, bolso, orgulhos, egoísmos
e vaidades, prepotências mandonistas, manobrismos politiqueiros
e outras muitas falhas humanas, RETARDAM TREMENDAMENTE O
PROGRESSO DOS ESPÍRITOS. Quem cultiva ignorâncias e mediocrismos, durante a encarnação, que vai colher na desencarnação?!...
RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL. A Lei Moral, o Cristo Modelar
e Modelador, e o Espírito de dons e sinais, ou Espírito Santo,
pertencem a TODA A CARNE, e jamais a uns e não a outros dos
filhos de Deus. Se erram profundamente os donos de religiões,
seitas e doutrinas, sob os mais variados e pestilentos pretextos,
também erram profundamente, e, por isso responderão também
www.uniaodivinista.org
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duramente, AQUELES QUE ACEITAM TAIS FALHAS, POR COMODISMOS OU QUAISQUER OUTROS ERRÔNEOS PRETEXTOS. Uma é a
JUSTIÇA DIVINA, contra a qual jamais poderão as ignorâncias
humanas, ainda que tais ignorâncias se enfeitem com as aparências de respeito à VERDADE. Só Deus sabe, o quanto esses erros,
perpetrados pelos donos de religiões, seitas e doutrinas, têm
prejudicado e estão prejudicando o progresso da Humanidade.
BÍBLIA JUDEU-CRISTÃ. Dentre as onze Grandes Bíblias, somente
ela contém ESPÍRITO PROFÉTICO, fala de antes do Mundo, com o
Mundo e depois do Mundo, anunciando acontecimentos que se
cumpriram e se cumprirão, e, por sobre tudo isso é também a
única que apresenta a Lei de Deus, o Cristo Modelar e Modelador
e, também trata com total grandeza profética, dos Dons do Espírito
Santo, isto é, do Pentecostes Imortal. Sairão muito mal, perante
a JUSTIÇA DIVINA, os detratores, os que a escondem, os que a
adulteram, os que desviam as gentes dos seus ensinos e advertências, os que mentem de qualquer maneira, sobre aquilo que
ela chama a atenção, em benefício de suas ignorâncias, interesses
mundanos, fanatismos sectários, doutrinários, etc.
PROFUNDAMENTE LASTIMÁVEL. Mais do que lastimável,
porque criminoso, é o fato de a Humanidade estar às portas de
tremendos acontecimentos apocalípticos, e os donos de clerezias,
religiões, sectarismos e fanatismos doutrinários, cuidando apenas
de seus interesses subalternos, de seus vícios sectários ou manias
doutrinárias, nada dizerem a respeito, esconderem a realidade,
desviarem as gentes das leituras bíblico-proféticas. Fazem de conta
que nada sabem, mandam não ler. Em lugar dos avisos necessários
na hora mais premente, continuam com simulações e palavrórios
vazios, discursozinhos histéricos em torno de assuntos superficiais
ou xaroposos mediocrismos, etc. Na hora do Mundo e da Humanidade, em que as verdades bíblico-proféticas mais deveriam ser
anunciadas, tais infelizes, e tal como as palavras do Cristo Modelar
e Modelador advertiu, fazem questão de: SEREM CEGOS CONDUTORES DE CEGOS.
QUEM SÃO OS RIDÍCULOS? São os que vivem saltando de
religião em religião, de sectarismo em sectarismo, de doutrinas
em doutrinas de fabricação humana. Sendo UM O PRINCÍPIO
OU DEUS, SENDO UMA A VERDADE ESSENCIAL E, SENDO UMA A
DOUTRINA, que é Moral Divina, Amor Divino e Revelação Divina,
como se justifica que existam tantas bandeirolas e tantos saltadores de bandeirolas?!...
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FANATISMOS POR MÉDIUNS, CARISMÁTICOS OU PORTADORES
DE DONS DO ESPÍRITO SANTO, tal é a grande falha que precisaria
nunca existir, pois daí surgem gravíssimos erros, manias errôneas,
mórbidos descambos e falsas interpretações das verdades bíblico-proféticas. A Lei de Deus, o Cristo Modelar e Modelador, e o Ministério da Revelação, CERTAMENTE NÃO MORREM, NÃO DESENCARNAM, mas os homens morrem, desencarnam ou passam... Com a
desencarnação, cada um terá que prestar contas à JUSTIÇA DIVINA,
não a encarnados ou desencarnados quaisquer...
MEDITEM BEM, porque nenhum encarnado ou desencarnado
é maior do que a Lei de Deus e o Cristo Modelar e Modelador.
As humanas pedras contraditórias, jamais poderão abalar as DUAS
TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS. Os mundos e seus relativismos passarão, porém a MORAL DIVINA e o AMOR DIVINO são
eternos, e fora deles ninguém chegará a ser ESPÍRITO E VERDADE
OU DEUS EM DEUS.
A VERDADE NÃO TEM RELIGIÃO. Faça dela a tua religião, praticando a Lei Moral, os Exemplos do Cristo Modelar e Modelador e
cultivando os Dons do Espírito Santo.
LEGIÕES DE DESCONHECEDORES vivem procurando a VERDADE
fora de si próprios. Embora ELA, QUE É DEUS, QUE É O PRINCÍPIO, esteja em todas as partes, em tudo o que é e existe, nos SEUS
FILHOS, para glória deles mesmos, deve ser procurada, conhecida
e cultivada no TEMPLO INTERIOR. Como irá desabrochar o DEUS
INTERNO, AS VIRTUDES DIVINAS QUE CONTÉM EM POTENCIAL,
quem vive procurando DEUS FORA, LONGE, DE VEZ EM QUANDO,
ATRAVÉS DE SIMULAÇÕES, RITUAIS IDÓLATRAS E ENGODOS
RELIGIOSISTAS?
FALAR COM OS DESENCARNADOS é fato que os encarnados
têm feito, desde que a Humanidade habita sobre a Terra. Isso não
desabrocha o DEUS INTERNO de ninguém. No plano dos desencarnados, legiões existem, que vivem procurando a VERDADE fora,
através de vícios levados da encarnação, mórbidos conceitos,
manias estúpidas, etc. Todo filho de Deus é obrigado a ter dois
compromissos fundamentais, os quais são intransferíveis: PARA
COM A JUSTIÇA DIVINA E PARA COM O PROCESSO EVOLUTIVO.
Os demais compromissos são meros pormenores, quando forem
compromissos e pormenores, pois a grande parte que os religiosismos e sectarismos mandam fazer ou cultivar, como se fossem
www.uniaodivinista.org
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OBRIGAÇÕES ESPIRITUAIS, ou coisas de Deus, não passam de erros
inventados por homens, engodos que prejudicam os espíritos,
verdadeiras mistificações.
INTERPRETAÇÕES BÍBLICO-PROFÉTICAS. Cada religião, sectarismo, ou fanatismo doutrinário de fabricação humana pretende ser
O DONO DA VERDADE, para dar interpretação às verdades bíblicas
e bíblico-proféticas. Falho, cheio de lacunas é o homem e, quando
se mete a DONO DA VERDADE E DA DOUTRINA, piora muito em
todos os defeitos. Se for religioso profissional, ou tiver interesse em livros, edições, movimentos onde intervenham egoísmos,
orgulhos, vaidades e outras falhas humanas, então as sujidades
crescem bastante.
CORPO DA BÍBLIA. A parte humana, história do Povo Hebreu,
com todas as suas implicações, em todos os campos de atividade,
como é normal em cada Povo.
ESPÍRITO DA BÍBLIA. A parte em que entra a MENSAGEM
DIVINA, apresentada através dos seus VULTOS MESSIÂNICOS, dos
Patriarcas, de Moisés, dos Profetas, do Cristo Inconfundível, dos
Apóstolos e demais seguidores. O ESPÍRITO DA BÍBLIA ASSENTA NA
REVELAÇÃO, QUE ERA ESOTÉRICA OU OCULTA ANTES DO BATISMO
DE ESPÍRITO OU DERRAME DE DONS SOBRE A CARNE, TRAZIDO
PELO CRISTO MODELO.
A LEI DE DEUS VEIO PELA REVELAÇÃO OU MEDIUNISMO.
O CRISTO MODELO, PARA TODOS OS EFEITOS E EM TODOS OS
SENTIDOS, ESTEVE ENVOLVIDO, GLORIOSAMENTE BAFEJADO,
DEIXANDO NO MUNDO SUAS MARCAS IMORTAIS, EM FUNÇÃO DO
MINISTÉRIO DA REVELAÇÃO, DOS DONS DO ESPÍRITO SANTO OU
CARISMAS.
A VERDADE ESSENCIAL, PARA CADA FILHO DE DEUS, É VOLTAR A
SER DEUS EM DEUS, ESPÍRITO E VERDADE.
A BÍBLIA JUDEU-CRISTÃ CONTÉM A CHAVE INICIÁTICA FUNDAMENTAL.
TENHA CADA UM A SUA BÍBLIA, PARA LER E ESTUDAR, SEM
FANATISMO RELIGIOSO, SECTÁRIO OU DOUTRINÁRIO, DANDO A
INTERPRETAÇÃO QUE MELHOR PUDER, ISTO É, SENDO O MAIS
HONESTO E PRUDENTE POSSÍVEL, QUANTO AO SEU ESPÍRITO, QUE
É MORAL, AMOR E REVELAÇÃO.
MORAL É SINÔNIMO DE HARMONIA, DE EQUILÍBRIO.
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Tudo Retorna ao Cadinho Divino

PORQUE TUDO GIRARÁ, PARA TODOS OS FILHOS DE DEUS, EM
TORNO DO RESPEITO A DEUS E AO PRÓXIMO, QUE É O PROBLEMA
DE VERDADE, NÃO DE RELIGIÕES QUAISQUER.
AMOR É SINÔNIMO DE DOAÇÃO, DE TERNURA, DE PRODIGALIDADE, DE RENÚNCIA.
A FUSÃO ENTRE MORAL E AMOR CONSTITUI O DIVINO
FERMENTO DIVINIZADOR DO ESPÍRITO.
A REVELAÇÃO, O CONSOLADOR, QUE O CRISTO GENERALIZOU,
É INSTRUMENTO CONSOLADOR.
SEM MORAL, SEM AMOR E SEM A REVELAÇÃO, NÃO EXISTE
CRISTIANISMO.
NINGUÉM INVENTE FALSIDADES, porque o Cristo Modelar e
Modelador salientou totalmente, não ter doutrina ou tabelinha Sua
a apresentar à Humanidade. Como disse, assim o é: A DOUTRINA
QUE VOS PREGO É DO PAI, NÃO É MINHA.
A DOUTRINA DO PAI, que é Moral Divina, Amor Divino e Revelação Divina, jamais teve coisa alguma com Continentes, Países,
Raças, Povos, Nações, religiões, sectarismos, doutrinas de fabricação humana, etc. A MENSAGEM BÍBLICO-PROFÉTICA foi, é, e
continuará sendo endereçada a cada filho de Deus. Estudem a Lei
de Deus e tomem todo cuidado possível, porque nenhum Cristo é
AUTORIDADE CONTRA A LEI DE DEUS.
OS FATOS DARÃO TESTEMUNHO DESTA MENSAGEM FINAL,
SOBRE O EVANGELHO ETERNO.
APRENDA, CADA FILHO DE DEUS, A VIVER EM ESTADO DE
DIVINA SIMPLICIDADE, porque fora disso tudo redundará em
tremendas complicações. E ninguém alegue ter esta ou aquela
religião, porque a DOUTRINA DO PAI NÃO ENDOSSA MALÍCIAS
HUMANAS.
ESOTERISMO, TEOSOFISMO, ROSACRUCIANISMO, refletem as
Antigas Escolas Iniciáticas, a Sabedoria dos Oráculos, e poderiam
prestar o mais profundo e amplo serviço informativo à Humanidade, não fossem dois grandes males que cultivam:
A – A mania dos ocultismos, enigmatismos, esoterismos, rotulismos e aparências de mistérios, que a tudo procuram dar, e, com
isso, se apresentarem como superiores, melhores, etc. Os tempos
são outros, milagrismos e misteriosidades são conceitos que entronizam ignorâncias, mediocrismos, rotulismos estúpidos;
www.uniaodivinista.org
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B – A pior coisa é o fato de andarem sempre contra os DONS
DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS OU MEDIUNIDADES, afirmando
ser isso COISA INFERIOR, ou de gente de menos importância social
e cultural. O Cristo Modelar e Modelador qualificou a BLASFÊMIA
CONTRA O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO SANTO, como a pior de todas.
É lastimável ter que dizer, que nas Antigas Escolas Iniciáticas, o mais
profundo respeito era tributado aos DONS DO ESPÍRITO, por serem
eles os ELOS DE UNIÃO entre Deus e Seus filhos e entre encarnados e desencarnados. Quando esoteristas, rosacruzes e teosofistas
entenderem a importância do cultivo do BATISMO EM DONS DO
ESPÍRITO SANTO, que o Verbo Terrestre deixou no Mundo, como
Graça do Pai, a Humanidade muito ganhará.
REMENDO NOVO EM PANO VELHO, tal como o Verbo Terrestre advertiu, causa rombo ainda maior... Pessoas ignorantes, ou
espíritos inferiores, ou grupos delas, ou viciadas em religiosismos,
sectarismos ou fanatismos por homens, livros, médiuns ou quaisquer outras sandices humanas, não podem SUPORTAR O FOGO DA
VERDADE.
VINHO NOVO EM ODRE VELHO, advertência do Verbo Terrestre, no mesmo sentido do anterior, isto é, que vale mais dizer uma
palavra ao bom entendedor, do que um milhão de palavras ao
homem medíocre ou capcioso.
A GRANDE RENOVAÇÃO DO MUNDO, que o período chamado
NOVO CÉU E NOVA TERRA trará, terá esta marca inconfundível:
SUJEITARÁ OS ISMOS HUMANOS À VERDADE, AO CONTRÁRIO DO
QUE TEM ACONTECIDO ATÉ AQUI, QUE É SUJEITAR A VERDADE AOS
ISMOS HUMANOS, EM FUNÇÃO DOS MAIS CRIMINOSOS INTERESSES SUBALTERNOS OU MUNDANOS.
E TODOS TERÃO QUE ENTENDER, QUE A IGNORÂNCIA E A
HIPOCRISIA, NÃO PODERÃO JAMAIS PRODUZIR LUZ E GLÓRIA NOS
FILHOS DE DEUS.
EM TERMOS DE CONSCIÊNCIA, PERANTE A MORAL DIVINA, O
AMOR DIVINO E A REVELAÇÃO DIVINA, TODO FILHO DE DEUS É
LIVRE DE SUJEITAÇÃO PARA COM OUTROS FILHOS DO MESMO
DEUS, É RESPONSÁVEL DIRETO, PARA COM A JUSTIÇA DIVINA, NO
SEU DEVER DE SER ÚTIL, NA SUA OBRIGAÇÃO DE SE APRIMORAR,
PARA MELHOR SERVIR. PORQUE HOMEM ALGUM OU INSTITUIÇÃO
HUMANA ALGUMA PODERÁ JAMAIS FABRICAR DONS DO ESPÍRITO
SANTO, MEDIUNIDADES OU CARISMAS, E, MUITO MENOS AINDA
ASSUMIR A RESPONSABILIDADE DE SEGUNDOS OU TERCEIROS
PERANTE A JUSTIÇA DIVINA.
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Dia virá, em que esta sentença pontificará em todas as consciências: CONHEÇA A VERDADE E PRATIQUE O BEM.
Dia chegará, também, em que todas as consciências reconhecerão este fato profundamente verdadeiro e prejudicial: ENQUANTO
EXISTIREM RELIGIOSOS PROFISSIONAIS; FANÁTICOS SECTÁRIOS;
MÓRBIDOS ADEPTOS DE LIVROS, HOMENS E MÉDIUNS; POLITIQUEIROS PROCURANDO VOTOS EM NOME DA VERDADE E DA
DOUTRINA, certamente a mentira e a hipocrisia comandarão o
espetáculo dito iniciático.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

O TÉRMINO DA RESTAURAÇÃO

Salve Excelsa Doutrina do Caminho,
De raízes iniciáticas transcendentais,
Fincadas por Deus, com Divino carinho,
Regadas por santos mestres ancestrais.
São Ramas, Budas, Vedas e os Hermes,
Orfeu e Zoroastro, iniciando multidões,
Crisna e Pitágoras, sacudindo inermes,
São Lumes Divinos, iluminando rincões.
Dos Sagrados Eventos, no entretanto,
Moisés levanta o brado inflamante,
É João Batista quem aponta o Modelo Santo,
Para ser conhecido o Verbo Divinizante.
No Cristo Modelo, a síntese é Sua Lei,
Moral, Amor e Revelação generalizada,
Graça do Céu concedida à humana grei,
Promessa cumprida, bandeira desfraldada.
Roma desponta, em corrupção patente,
Insulta o Consolador, impõe simulações,
Manobra inquisição, julga-se permanente,
Semeia ignorância, obscurece as gerações.
Volta Elias restaurador, Jesus o disse…
É Kardec, pára antes de a tudo restaurar,
Não entram Atos, Epístolas e Apocalipse,
Porém avisa, e que lhe cumpre reencarnar.
Ao inteligente e honesto cumpre conhecer,
Quem do Bíblico-Profético paira no devido,
Que farisaísmos brotam, procurando deter
O término do trabalho, por Deus prometido.
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