EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 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).

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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PROGRAMA DE ESPIRITISMO PRÁTICO
COMO SER BENEFICIADO
Cada qual recebe segundo seus merecimentos, e os merecimentos derivam das OBRAS; portanto, observe o que vai aqui escrito
para merecer o auxílio dos Guias Espirituais.
◌ ◌ ◌

“Se o Espiritismo não fosse a restauração da Doutrina do
Caminho, transmitida por Jesus Cristo, cujos fundamentos são a
Moral, o Amor, a Revelação, a Sabedoria e a Virtude, seria apenas
um mediunismo.”
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AOS DISCÍPULOS DA VERDADE
Toda e qualquer manifestação humana de respeito a Deus pode
merecer relativo respeito; mas aquele esforço que se caracteriza
pelo cultivo da Lei de Deus, através do Divino Exemplo de Jesus
Cristo, esse merece ABSOLUTO respeito.
Assim é o Espiritismo!
Consequentemente, não se esqueçam os espíritas da tremenda
responsabilidade que lhes pesa sobre os ombros.
Quanto à obra de Kardec, ficou por terminar, como se encontra
inserto no livro OBRAS PÓSTUMAS. Quem quiser conhecer mais
sobre as verdades doutrinárias fundamentais, e alguns reparos
que já devem ser feitos, leia os livros seguintes:
A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS
O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS
CONFISSÕES DE UM CORRUPTOR
O GRANDE LIVRO DE ORAÇÕES
VERDADES IMORTAIS
NOS DOMÍNIOS MARAVILHOSOS DA PSICOMETRIA
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS
Acima de tudo, tais livros remetem o leitor ao estudo da
VERDADE em si, deixando-o livre para pensar como bem entender;
isto é, sem fanatizá-lo por autores e livros quaisquer.
Oferta de M.E.B.

www.uniaodivinista.org
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SESSÕES DE CURAS E IRRADIAÇÕES
A documentação doutrinária, vinda através da Mensageiria
Divina, fará com que as comunicações informativas aos poucos
diminuam. O que é fundamental basta e o que é minúcia facilmente se subentende. E a Revelação, assim sendo, terá menos serviço
ilustrativo, para ter mais aplicação no sentido de advertência e
consolo.
Aos poucos o Espiritismo deixará de ser objeto de discussão,
de experiência, para ser trabalhado. Os verdadeiros espíritas
agirão como funcionários do Espiritismo, como gente de casa e do
trabalho, e não como discípulos de Tomé.
Algumas modalidades fenomênicas deixarão de ter importância, porque outras aumentarão de intensidade, com o desenvolvimento de outras e melhores faculdades. E dentre estas, a vidência,
a clarividência, a psicometria, a audição e o desdobramento
consciente, irão produzir os melhores serviços.
De toda e qualquer maneira que se encare a fenomenologia
mediúnica, o certo é que bem se encara, quando se faz com a
inteligência voltada ao progresso contínuo, até atingir, no curso
dos milênios, aquilo que chamaremos de perfeita paridade com os
altos planos da vida e com a máxima intensidade.
As sessões de curas, irradiações ou passes à distância, pelo fato
de terem quase tudo a contar com as faculdades supramencionadas, serão aquelas que irão marcando acentuada vigência. Nelas
cabe perfeitamente a pregação evangélica ou doutrinária, completando-se com o serviço de curas e irradiação, quando a vidência,
a clarividência, a psicometria e o desdobramento consciente
poderão ofertar suas maravilhosas validades.
Um das vantagens imediatas é a doutrinação feita no Espaço,
bem relatada pelos videntes e psicômetras; porque além de
atuar sobre multidões de elementos desencarnados precisantes, ninguém terá que ficar sob a influência dos fluidos nefastos
derivados de tais entidades, como acontece nas sessões comuns
chamadas de doutrinação de sofredores.
www.uniaodivinista.org

13

14

www.uniaodivinista.org

Osvaldo Polidoro

Programa de Espiritismo Prático

Outra vantagem é o ser feita em plena claridade. Quanto mais
claro, tanto melhor, pois o simples fato de haver muita luz-ambiente, já é um potentíssimo elemento de ação contra os espíritos
vibratoriamente inferiores. E ninguém negará, que a escuridão tem
acarretado para o Espiritismo uma avalanche de maus conceitos. A
escuridão prejudica, enfeia e causa péssima impressão.
Por motivos tais, e de Ordem Superior, organizamos um
programa. Dirão, como tantos já nos disseram, que é difícil encontrar médiuns superiores, para realizar bons trabalhos dessa ordem:
e nós respondemos como Jesus – pedi ao Senhor da Seara, que
mande obreiros competentes.

www.uniaodivinista.org
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ROTEIRO
1º – Oração de Abertura.
2º – Pregação doutrinária, para preparar o ambiente psíquico.
3º – Comunicação dos Guias, curta e concisa. Apenas a saudação.
4º – Uma rodada de vidência, para facilitar a todos a oportunidade, criando um campo favorável ao desenvolvimento de faculdades.
5º – Com ou sem a Oração de Bezerra de Menezes, entrar no
serviço propriamente dito, começando pela atenção aos presentes. É normal que os videntes e psicômetras falem dos serviços dos
Guias, que é perfeitamente visível.
6º – Quando costumam deixar nomes em papéis, sobre a mesa,
fazer em seguida a concentração nesse sentido, aproveitando
para atender os ausentes, pelos quais os presentes devem pedir.
Também são vistos os trabalhos dos Guias, que devem ser relatados. Cada vidente, no caso de haver alguns, falará por sua vez.
7º – Uma concentração feita em favor de Hospitais, etc. É comum
serem vistos os trabalhos dos Guias, em Casas de Saúde, Hospitais,
etc. Os médiuns de desdobramentos podem sair e contar tudo
com nitidez e perfeição. O trabalho dos Guias é maravilhoso e é
uma Graça de Deus tê-los assim à vista.
8º – Voltar as atenções aos espíritos sofredores. É notável o
que se vê nesta hora, quando os Guias e as Grandes Almas fazem
projetar luzes e fartos elementos benéficos sobre multidões de
sofredores. Os Grandes Seres, inclusive o Cristo Planetário, são
vistos no cimo do Cone de Luz que se forma, a fazer jorrar um
Orvalho Divino sobre todos os sofredores. De tal modo a coisa
se passa, que é comum os videntes calarem, pois temem não
ser acreditados pelos ouvintes. Isto é ruim, porque é deixar a Luz
debaixo do alqueire...
9º – Mentalizar a Mensageiria Divina, o chamado Espírito Santo
ou de Verdade, desejando que estenda sobre a Terra o conhecimento da Verdade que livra, assim como está contido em Atos,
capítulo um. É normal a modificação do ambiente, que passa a ser
de brilho azulino-dourado. Comumente os videntes receiam falar,
temendo a descrença dos ouvintes.
16
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10º – Entrar em sintonia, ou procurar fazê-lo do melhor modo,
com o Cristo Planetário. Pensar nos Condutores de Mundos e
de Humanidades. Pedir ao Despenseiro Fiel e Prudente, que nos
dê, para que tenhamos o que distribuir no mundo. É a hora em
que a coloração ambiente vai do azulino-dourado para opalino-cristal, em virtude de ser esta a Cor Crística. Alguns conseguem
ver, no cimo do Cone de Luz, agora opalina, multidões luminosas
a rodearem o Cristo, espargindo Luz Divina sobre a Terra inteira.
11º – Procurar entrar em sintonia com a Essência Divina do
Infinito. É quase impossível os terrícolas compreenderem Deus
como Onisciente, Onipotente e Onipresente, mas é necessário
lembrar que Deus não é individual e formal. Fazer saber que Deus
não está num Céu exterior, mas que é Essencial e está no imo de
tudo e de todos. Os melhores videntes podem, agora, mergulhar
na Luz Divina, sendo que muitos médiuns desdobrantes podem
viajar, com seus Guias, aos mais Gloriosos Planos. Sabemos de
alguns que podem relatar, em maravilhoso êxtase, as celestiais
paisagens do Quinto Céu para cima.
12º – Oração de encerramento.
Repetimos: que haja muita luz no ambiente e que as Orações
sejam feitas em silêncio. Quem dirigir a sessão, nada mais fará que
comandá-la deste lado, jamais permitindo Orações em voz alta,
porque isto atrapalha a boa concentração da maioria dos presentes.
ORAÇÃO DE BEZERRA DE MENEZES
Para ser feita durante as sessões de passes, curas e radiações;
para ser feita as 21 horas, quando milhares de pessoas a fazem,
criando uma poderosa força mental, oferecendo a Bezerra de
Menezes e suas legiões amigas aquela quantia de elementos
energéticos de que tanto carecem para poderem agir.
ORAÇÃO
Nós Te rogamos, Pai de Infinita Bondade e Justiça, as graças
de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões
de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os
aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando
aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a Verdade e assistindo a todos
quantos apelam ao Teu Infinito Amor.
www.uniaodivinista.org
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Jesus, Divino Portador da Graça e da Verdade, estende Tuas mãos
dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem o Despenseiro Fiel e Prudente; faze-o, Divino Modelo, através de Tuas legiões
consoladoras, de Teus Santos Espíritos, a fim de que a Fé se eleve,
a Esperança aumente, a Bondade se expanda e o Amor triunfe
sobre todas as coisas.
Bezerra de Menezes, Apóstolo do Bem e da Paz, amigo dos
humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em
benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais.
Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e
as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da Paz e do Conhecimento, da Harmonia e
do Perdão, semeando pelo mundo os Divinos Exemplos de Jesus
Cristo.
ORAÇÃO CRÍSTICA
Sagrado Princípio do Universo, que em Ti mesmo crias, sustentas e destinas. Senhor do Infinito, das Leis, das vidas e das virtudes.
Sagrada Causa Primária, onde tudo é, movimenta e atinge a
finalidade.
Pai Divino, Tu que és o Alicerce, o Esteio, a Luz e a Glória, guia
nossos passos, para que a Lei seja o nosso Caminho, para que
o Amor seja o nosso Pão Eterno, para que a Graça seja a nossa
Consolação Imperecível.
Deus e Pai Nosso, que nos enviaste o Cristo Modelo, a fim de
Batizar em Revelação. A Ti rogamos, Senhor, que ela se estenda
sobre a Terra, porque, sendo ela a Tua Palavra, a todos advirta,
ilustre e console.
Pai Santo, enche a Terra de verdadeiros e bons profetas ou
médiuns, para que todos saibam das leis de Essência, Existência,
Movimento, Evolução, Responsabilidade, Reencarnação, Revelação, Habitação Cósmica e Sagrada Finalidade a ser atingida.
Sagrado Princípio, faze que Teus Santos Espíritos Mensageiros
infundam estes conhecimentos: que a Moral harmoniza e dignifica; que o Amor sublima e diviniza; que a Revelação adverte, ilustra
e consola; que a Sabedoria confere autoridade; e que a Virtude
sintetiza a união com a Tua Divina Vontade.
18
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Princípio Sem Fim do Cosmos, impele-nos ao Conhecimento Perfeito, para que possamos saber certo, pensar bem, sentir
amorosamente e praticar divinamente.
Como Tu és Espírito e Verdade, querendo que assim venham
a se tornar os Teus filhos, a Ti rogamos, Pai Divino, as necessárias
oportunidades de trabalho.
Afasta-nos, Senhor, de todas as idolatrias.
Livra-nos, Pai Santo, das tentações do mundo.
Dá-nos, Senhor, a força de lutar contra a iniquidade.
Atrai-nos, Senhor, ao Reino da Verdade, do Amor e da Virtude,
Reino que estando no seio dos mundos, das formas e das transições, está entretanto acima de mundos, formas e transições.
Dá-nos, Pai Divino, a Consciência da Unidade, a fim de que
possamos sentir e viver as Harmonias do Infinito; e que, assim
sendo, ó Pai Santo, venhamos a transformar a Terra na Jerusalém
Celestial, Reino de Paz e Ventura, alijando para sempre, do mundo,
a ignorância, a treva e a dor.

AOS NECESSITADOS DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL
1º – Tomar parte nas Sessões de Irradiação, orando pelos outros.
2º – Tomar água fluida, dez ou mais vezes ao dia, dois ou três
goles de cada vez. Na hora de tomar, pensar nas Falanges de
Bezerra de Menezes.
3º – Se o necessitado não puder comparecer, faça-o alguém por
ele.
4º – Uma concentração às 21 horas, ou na hora de deitar, em
favor das Falanges de Bezerra de Menezes.
5º – Ter em conta de Religião os Dez Mandamentos da Lei de
Deus e o Divino Exemplo de Jesus Cristo. Cultivar a Moral, o Amor,
a Revelação, o Saber e a Virtude, porque fora disso não há Religião
e nem Libertação.
6º – Lembrar que os atos de Solidariedade enobrecem o espírito
e harmonizam o corpo físico.
PARA FLUIR ÁGUA E ÓLEOS
Coloque o vasilhame cheio, de preferência branco, sobre uma
mesa ou móvel, fazendo Oração. Nunca esquecer, em tais casos,
de orar pelos espíritos sofredores. A água deve ser tomada aos
goles e o óleo serve para friccionar.
CONTRA ESPÍRITOS MALÉFICOS
Depois de começar a pensar bem, principalmente perdoando
aos inimigos, é bom colocar um copo contendo água perto do leito,
fazer um Oração às Falanges de Bezerra de Menezes e ali deixar até
o dia seguinte, quando pela manhã botará a água fora. Os Guias
Espirituais se encarregarão do restante. Este copo, contendo água
magnetizada, será um ótimo condensador de forças, a ser usado
pelos Guias Espirituais, a fim de encaminhar os espíritos ignorantes e malfeitores.

www.uniaodivinista.org
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USANDO A FORÇA DO SOL

ALIMENTAÇÃO

Deus tudo fez para ser útil e nada fez para ser inútil; e o filho
sábio é aquele, que das leis e dos elementos criados por Deus sabe
fazer o melhor uso. O sol no Zênite, por exemplo, está em condições de transmissão de poderosas forças energéticas ao Planeta
e seus habitantes. Aqueles que sabem usar as leis regentes de
fenômenos, sabem que ao meio dia é uma grande hora para se
fazerem pedidos justos, obtendo a cooperação de poderosíssimas
forças cósmicas. O importante, em qualquer circunstância, é saber
conjurar fatores positivos ou contributivos. Quem alia as forças
espirituais às energéticas ou cósmicas, esse pode e alcança mais,
podendo produzir mais a bem de sua evolução espiritual.

Quem mais sabe se alimentar, menos remédios tomará. Cereais,
legumes, verduras e frutas, eis os grandes e reais medicamentos!
As frutas podem fazer prodígios em matéria terapêutica, tanto que
se procure comer as realmente indicadas para os casos. Carnes
e gorduras animais devem ir sendo alimentos abolidos. Além de
evitar verdadeiros assassinatos, que serão pesados e medidos pela
Soberana Justiça de Deus, resta ainda a vantagem de preservar a
saúde.

EXERCÍCIO RESPIRATÓRIO
Para oxigenar o sangue, ou força nesse perfeito sentido, é
reconhecido desde muitos decênios. Só por isto, já é verdadeira
fonte de saúde e melhores disposições físicas. Feita a respiração,
com o fito de atrair agentes espirituais benéficos, provoca dilatação dos chacras e plexos, ou centros energéticos, promovendo os
desenvolvimentos mediúnicos possíveis.

LEITURAS
Sempre que se aplica o poder mental, por certo que se estabelece contato com o mundo espiritual e seus habitantes. Leituras e
divertimentos, portanto, devem ser muito bem escolhidos, para
que não sirvam de instrumentos de atração de seres espirituais
maléficos. Depois de envolverem as pessoas encarnadas, provocam
desejos e ímpetos, viciando em muitas práticas infernais. De todo
e qualquer modo, as leituras e os divertimentos podem ligar as
mentes, e por elas tudo o mais, tanto aos Altos Planos da Vida,
como aos baixios da subcrosta.

O MAR, AS MATAS E AS FLORES
Tudo é radiante, tudo fornece energias. E por esse motivo,
todos deveriam procurar estar em frequentes contatos com o mar,
as águas, as matas e as flores. Os elementos energéticos derivados
de águas, matas e flores, podem por si sós fazer prodígios curativos. Uma casa, ornamentada com flores, é uma casa saturada de
poderosos elementos saudáveis. Certas flores, entretanto, jamais
devem estar em dormitórios, quando se for dormir, pelo fato de
serem tóxicas as suas radiações.
O SOL DA MANHÃ
Até às dez horas prevalecem os raios ultra. É muito bom ficar
sob a influência, mas o ideal é ficar em movimento, é andar ou
fazer algum exercício físico. Sempre contribuindo para a melhor
radicação, pelo forçamento da circulação sanguínea. Os exercícios
respiratórios, feitos sob o sol, até dez horas, valem como potentes
radicadores de poderosas e saudáveis energias.
www.uniaodivinista.org
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ALGUNS LIVROS IMPORTANTES
A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS – Um livro de cabeceira, por ser o livro
que contém o espírito das Oito Bíblias da Humanidade. Todos os
Grandes Iniciados em revista, com os seus Grandes Ensinos estratificados. Ler este livro é aproveitar o máximo e com o menor
esforço.
O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS – Trezentos e oitenta
pontos do Novo Testamento em revista. Verdades que jamais
foram ditas serão encontradas nesta obra de síntese. Bastaria o
que relata sobre Caifás, Anás, o Sinédrio e o infeliz Judas, que nunca
foi um traidor e sim um traído, para merecer o maior dos respeitos, da parte dos espíritas conscientes. Aqueles que conhecem
Judas agora, sob o pseudônimo de ANDRÉ LUÍS, devem procurar
conhecer a realidade dos fatos que então se deram, culminando com a crucificação do Excelso Modelo enviado pelo nosso Pai
Divino.
O GRANDE LIVRO DE ORAÇÕES – Por muitos motivos, nenhum
Livro de Orações jamais foi maior do que este. Além das Orações,
muito há que ler e aprender nesta obra.
VERDADES IMORTAIS – Em Deus tudo é Eterno, Perfeito e
Imutável. Quem ler as VERDADES IMORTAIS explicadas nesta obra,
estará de parabéns consigo mesmo. É um livro clássico.
NOS DOMÍNIOS MARAVILHOSOS DA PSICOMETRIA – Todos os
presidentes de Centro, de Mesas Espirituais e médiuns em geral,
devem procurar conhecer esta obra maravilhosa.
CONFISSÕES DE UM CORRUPTOR – Quem atraiçoou o Cristo,
no quarto século, liquidando com o Derrame de Espírito Santo ou
Revelação sobre toda a carne? Como se deram os acontecimentos que culminaram na liquidação do Caminho do Senhor, para
ser implantada a criminosa política imperialista de Roma, através
de um clero pagão, idólatra e inquisitorial? Um espírita não pode
deixar de conhecer a história do Caminho do Senhor, da sua corrupção e Restauração; e esta obra faz tudo isso e muito mais.
www.uniaodivinista.org
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QUEM LER, PROCURE PRATICAR
“Em verdade vos digo que são chegados os tempos em que
todas as coisas devem ser restabelecidas no seu exato sentido, para
dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos” –
E. S. o Espiritismo.
◌ ◌ ◌

“O Espiritismo é uma Doutrina Viva, que se fundamenta em leis,
elementos e fatos, jamais se perdendo no tremedal das vãs teorias
e dos discursos falazes; sua amplidão envolve todos os ramos
do Conhecimento Humano, fazendo rumar as almas no sentido
da divinização interior; ele é, consequentemente, a Verdade, a
Sabedoria e a Virtude, num forçamento constante pela ereção
da verdadeira civilização cristã. Quem quiser cooperar na Seara
de Jesus Cristo, que se estribe na Moral, no Amor, na Revelação,
na Sabedoria e na Virtude, deixando de parte os religiosismos
errados, rançosos e criminosos, que tanto tem retardado a marcha
evolutiva da Humanidade.”
◌ ◌ ◌

“Quando fores realmente inteligente e culto, compreenderás que um documento contém as Chaves da Sabedoria; esse
documento é a Lei de Deus, os Dez Mandamentos, que em Jesus,
o Cristo Planetário, teve o seu Divino Exemplificador. Em Jesus a
Moral, o Amor, a Revelação, a Sabedoria e a Virtude tiveram de
tal modo a perfeita exemplificação, que aquele que assim chegue
a reconhecer, por todos os motivos compreenderá a importância
das leis e dos fatos, jamais se aplicando aos formalismos supersticiosos que aparentam atos de religiosidade. E, assim procedendo,
começará realmente a marcha no rumo da adoração em Espírito e
Verdade. Porque somente aquele que se torna Espírito e Verdade
é capaz de adorar em Espírito e Verdade.”
◌ ◌ ◌

“É muito triste saber que filhos de Deus, por falsos ensinos
recebidos, não confiam na Verdade, na Sabedoria e na Virtude,
para confiarem em homens fantasiados, paus e pedras, rituais e
simulacros, sacramentismos e atos pagãos comerciáveis; em nome
www.uniaodivinista.org
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do Senhor, que foi sacrificado pelos vendilhões dos templos, e que
por eles teve truncado o Derrame de Revelação sobre a carne,
pedimos aos homens, nossos irmãos, um pouco de esforço no
sentido de reparação de suas faltas. Que se façam ouvintes da
Revelação que adverte, ilustra e consola, trabalhando assim pela
implantação, na Terra, da Excelsa Vontade de Deus.”
◌ ◌ ◌

“Escorraçado pelos vendilhões dos templos e acusado por todos
os escravizados ao reino do mundo, foi o Divino Exemplificador
da Lei funcionar entre as gentes, pelos casebres, desertos, ruas e
praças, a enxugar lágrimas, levantar aleijões, consolar aflitos, dar
vida aos mortos de corpo e de espírito, preparando assim a leira
para o glorioso Pentecostes, quando cumpriria a celeste promessa
do Derrame de Revelação sobre toda a carne. É pois em nome do
Senhor Jesus, que vos convidamos ao trabalho árduo; porque os
homens, como então fizeram com Ele, poderão vos expulsar dos
templos de pedra e de suas infelizes maquinações, mas nunca
poderão vos arrebatar o merecimento de terdes vivido para a
Verdade, a Sabedoria e a Virtude. Entrareis no mundo espiritual
sem fingimentos, sem rótulos, sem as falsas moedas do sacramentismo mercadejado e sem o retumbar dos tambores exterioristas;
mas o Pai Divino, que não alardeia Sua Divina Justiça, vos dará a
paga segundo a semeadura na Sementeira do Amor.”

◌ ◌ ◌

“Se alguém tivesse que entrar no Reino da Luz pelas vias do
sacramentismo religiosista; se alguém tivesse que merecer a Paz
de Deus pelos escapulários comprados aos cleros do mundo; se
alguém tivesse que ser apresentado à Justiça Divina pelos ritualismos sectários; se alguém, enfim, tivesse que ir a Deus pelas
recomendações dos vendilhões dos templos, esse alguém jamais
poderia ser Jesus Cristo, que foi deles a maior vítima de todos os
tempos. E que fazes tu, meu irmão, que não acreditais na Verdade,
na Sabedoria e na Virtude, para acreditares em manobrismos
exteriores, em gestos paganizados, em tudo isso que já está condenado nos Dez Mandamentos da Lei de Deus?”

◌ ◌ ◌

“Não dobreis os joelhos diante de homens fingidos de ministros
de Deus; conservai-os em posição de trabalho santo, espargindo
a Harmonia e as dádivas do vosso conhecimento da Verdade. Não
estejais em falta, submissos defronte os ídolos e gestos pagãos;
lembrai-vos de que o vosso mundo ainda é muito triste, cheio
de analfabetismos, doenças, maldades e angústias de corpo e de
alma. Não ofereçais a Deus e aos vultos superiores, velas, atitudes
pagãs, ritualismos, escapulários, simulações e outros artefatos
da paganidade; capacitai-vos de que Deus é Senhor do Infinito,
jamais havendo quem Lhe possa oferecer coisa alguma, por ser Ele
o Senhor Absoluto de tudo e de todos. Em nome do Senhor, ide
visitar os enfermos, ide cobrir os nus, ide ensinar a vereda certa,
ide ao trabalho de cada dia com a intenção de ser honrado e fiel a
todo o custo.”
www.uniaodivinista.org
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67 PERGUNTAS INDISCRETAS
Os Dez Mandamentos são o Código Divino e Jesus veio para
vivê-lo e não para derrogá-lo, a fim de Se constituir o Divino
Modelo. Só é cristão quem vive a Lei de Deus através dos Divinos
Exemplos de Jesus Cristo.
O Primeiro Mandamento ordena adorar ao Único Deus, em
Espírito e Verdade; o Segundo Mandamento manda não fazer
imagem alguma para adorar; o Terceiro Mandamento determina que se não tome o nome de Deus em vão; os outros Sete
Mandamentos dizem respeito à conduta entre irmãos, lembram a
decência no trato social.
Para a Lei e para Jesus Cristo não existem religiões, mas sim
verdades e virtudes para serem conhecidas e realizadas; e fora
da Verdade e da Virtude nada de recomendável há perante Deus.
Religiões, clerezias, fantasias, dogmas, simulações, sacramentismos, liturgias, engodos e comercialismos religiosistas, tudo isso
representa caminhos que conduzem às trevas, onde há pranto e
ranger dos dentes.
Portanto, generalizando altos e baixos, vamos defrontar este
questionário:
1 – Estarei vivendo os Mandamentos da Lei de Deus, conforme
os Divinos Exemplos de Jesus Cristo?
2 – Sabendo que o Espiritismo é a Restauração do Batismo de
Espírito Santo ou Revelação Generalizada, estarei dando o devido
testemunho, ou terei receio de dizer, em qualquer lugar, que sou
espírita?
3 – Eu que vivo pedindo tudo a Deus, a Jesus e aos Mentores
Espirituais, tenho a devida dignidade de afirmar, no Recenseamento, que sou espírita?
4 – Eu que tanto falo em Deus, na Lei e no Cristo, ainda vivo
dobrando os joelhos diante de homens fantasiados, de paus e de
pedras, ou comprando simulações e idolatrias?
5 – Eu que sei muito bem, que a Paz de Deus somente deriva de
viver a Verdade e a Virtude, tenho a devida coragem moral para
dizer isso, quando me convidam para mancomunar com sacramentismos inventados por homens, simulações e idolatrias, ritualismos
e outras formas de paganismos?
www.uniaodivinista.org
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6 – Eu que sei, serem as religiões as pervertedoras das Grandes
Revelações Iniciáticas, por serem as quitandas de homens despudorados e idólatras, politiqueiros e paganizados, de modo geral
contraditores da Lei e do Cristo, ainda vivo dizendo que todas as
religiões são boas?
7 – Como governador ou governado, fiscal ou fiscalizado,
mestre ou aprendiz, patrão ou empregado, superior ou inferior,
tenho agido e ajo conforme os Mandamentos da Lei e os Divinos
Exemplos do Cristo Planetário?
8 – No claro ou no escuro, em público ou ocultamente, como
encaro a mãe, a filha, a esposa ou a irmã do meu próximo? Sendo
mulher, como ajo, correspondentemente para com os maridos,
filhos, irmãos e pais?
9 – Na hora de vender alguma coisa, procuro lembrar que o
comprador é meu irmão e não deve ser explorado?
10 – Na hora de comprar alguma coisa, tenho sempre em mente
que ninguém tem o direito de ser caloteiro?
11 – Posso afirmar, perante Deus, que sou exemplar em minhas
funções de filho, marido, pai, irmão, amigo e companheiro?
12 – Posso, como cristão, gastar dinheiro em jogatinas, bebedeiras, vícios e futilidades, deixando faltar o necessário, para mim e
para meus familiares e dependentes?
13 – Sabendo que a Liberdade Espiritual deriva de VIVER a
Verdade e a Virtude, estarei em condições de afirmar, perante
Deus, que não firo a Verdade e a Virtude frontalmente, e nem
mesmo por aquelas capciosas tangentes, aquelas variantes que
parecem legais ou desculpáveis?
14 – Aparentando perdoar o errado, não andarei cometendo o
crime de endossar e propagar contradições à Lei e aos Exemplos
de Jesus Cristo?
15 – Fingindo ser COMPREENSIVO, não estarei traindo o dever
de dizer as verdades que deveriam ser ditas, na hora justa?
16 – Em muitas ocasiões, diante de condições e situações tais,
não andarei atraiçoando a Moral, o Amor, a Revelação, a Sabedoria
e a Virtude, assumindo a triste postura do covarde, sob o pretexto
de ser tolerante para com as faltas alheias?
17 – Costumo dobrar o espinhaço diante dos grandes do mundo,
para me levantar como fera diante dos pequeninos do mundo?
18 – Costumo dizer aos outros que confio em Deus e no Cristo,
sem perguntar a mim mesmo se estou em condições de merecer a
confiança de Deus e do Cristo?
www.uniaodivinista.org
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19 – Sabendo eu que o Bolso, o Estômago, o Sexo, o Orgulho e
o Egoísmo, são as feras que devemos procurar controlar, a fim de
podê-las dominar, viverei de fato bem a tão elevado ministério?
20 – Convindo em que seja eu errado ou falho, em matéria
de Verdade e de Virtude, deverei por isso deixar de recomendar
a Verdade e a Virtude, como únicos instrumentos de Libertação
Espiritual?
21 – Será que eu tenho duas caras, uma para afirmar a Verdade
e a Virtude diante dos semelhantes, durante as reuniões e conversas, e outra para contradizer a Verdade e a Virtude, longe dos olhos
alheios?
22 – No amanhã, quando desencarnar, sentirei alegrias ou
remorsos por causa dos atos cometidos durante a peregrinação
pela carne?
23 – Sendo a Sagrada Finalidade da Vida, ser o espírito acima de
mundos, formas e transições, tenho o direito de perder as oportunidades que a Vida e as circunstâncias oferecem, para vencer a
tudo que seja mundo, forma e transição?
24 – Se o Pai Divino quer que Seus filhos venham a ser Espírito
e Verdade, como Ele o é, como deverei qualificar a minha conduta,
quando em alguns matizes do mediunismo, posso participar de
rituais, salamaleques, fumos, bebidas, pólvoras e outros tantos
ingredientes e gestos inferiores?
25 – De qualquer modo, em se tratando da Revelação ou comunicação de anjos, espíritos ou almas, ficará bem a mim recorrer a
expedientes que não combinam com aqueles que foram exemplificados por Jesus Cristo?
26 – Sendo a Lei de Deus e o Divino Exemplo do Cristo, para
encarnados e desencarnados, fica-me bem deixar de dizer a
Verdade, quando espíritos comunicantes, por serem inferiores,
dizem coisas erradas e querem impor ritualismos, formalismos e
modos paganizados?
27 – Estarei bastante consciente, em matéria de VERDADE,
SABEDORIA e VIRTUDE, para presidir com AUTORIDADE a um
trabalho mediúnico, mais ou menos naqueles moldes que se
encontram expostos no Livro dos Atos, capítulos um, dois, sete,
dez e dezenove?
28 – Sabendo que Paulo foi o melhor dos Apóstolos, sobre as
exposições mediúnicas e modo de cultivo da Revelação; sabendo
que na Primeira Carta aos Coríntios, capítulos doze, treze e
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quatorze, expôs o sistema de reunir que era o dos Apóstolos;
sabendo isso, repito, deverei achar que aquilo é tudo em matéria
de cultivo da Revelação?
29 – Sabendo que Profeta ou Médium quer dizer a mesma coisa;
sabendo que todas as Bíblias da Humanidade foram vindas através
de fenômenos teofânicos ou mediúnicos; sabendo isso, repito,
deverei ficar adorando as Revelações Antigas, para ficar atirando
pedras nas Revelações Modernas?
30 – Devo considerar que Jesus Cristo disse tudo quanto tinha
para dizer?
31 – Devo considerar que Kardec deixou a sua obra restauradora
completa?
32 – Posso garantir o que haverá, daqui a dez mil anos, de entrelaçamento entre os dois planos da vida, pela evolução havida no
campo mediúnico?
33 – Devo negar que os religiosismos que medram pelo mundo,
passando por Religião, são menos do que os restos de macaquismo, que ainda se fazem notar nos terrícolas?
34 – Poderei afirmar em que tempo do futuro, os restos de
macaquismo que passam por Religião terão passado, para dar
lugar ao verdadeiro culto de Deus em Espírito e Verdade?
35 – Se eu sei que somente a VERDADE e a VIRTUDE podem me
encaminhar à adoração de Deus em Espírito e Verdade, por que
é que, em determinadas circunstâncias, devo usar mal o relativo
direito de livre arbítrio, para deixar de parte a VERDADE e a
VIRTUDE, em benefício de atos simiescos que passam por Religião?
36 – Devo afirmar que Deus, sendo Onipresente, sendo Lei e
Justiça, olhe mais para meus exteriorismos religiosistas e menos
para as minhas obras para com os meus irmãos em Origem,
Processo Evolutivo e Sagrada Finalidade?
37 – Disse Jesus, por ventura, verdade mais completa do que
aquela que afirma ser Deus Espírito e Verdade, assim querendo
que Seus filhos venham a ser?
38 – Eu conheço todas as tramitações, em matéria de Origem,
Processo Evolutivo e Sagrada Finalidade, para afirmar com inteira
sabedoria, sobre tudo quanto exista de realidade, no seio da
Escalada Biológica?
39 – Pelo fato de ter que vir a ser acima de mundos, formas
e transições, ou Espírito e Verdade, tenho o direito de ser contra
tudo quanto é mundo, forma e transição?
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40 – Qual a diferença que existe, entre ser escravo do que é
mundo, forma e transição, e saber usar a tudo isso, sem a isso me
escravizar?
41 – Sabendo eu que o Sagrado Princípio me oferece leis e
elementos, não porém a elaboração da VERDADE e da VIRTUDE
realizadas no meu íntimo, como deverei proceder, para realizar a
VERDADE e a VIRTUDE em mim, sem ser pelo trabalho?
42 – Tenho o direito de achar que o trabalho seja um sacrifício,
como observo que muitos o fazem?
43 – Entre a VERDADE, a VIRTUDE e a DOR, qual delas é apenas
punição pelas obras más, para serem as outras, exclusivamente, as
que santificam o filho de Deus?
44 – Por motivos realmente atávicos, sei que pratico e tenho
tendências a praticar atos ritualistas, gestos simiescos, cerimônias
grotescas, idolatrias e simulações paganizadas; sei, entretanto, que
deverei vencer tudo isso, para ingressar na esfera de culto superior
da VERDADE e da VIRTUDE, que é como se adora em Espírito e
Verdade; porém, posso garantir a mim mesmo e ao próximo que
me esforço para isso?
45 – Já não é fácil pensar certo e justo; porém, é muito mais
fácil pensar certo e justo, do que viver realmente certo e justo; e
depois de saber isso, que vivo eu fazendo, em matéria de VERDADE,
SABEDORIA e VIRTUDE?
46 – O Reino do Céu, como Jesus ensinou em palavras e atos, é
de ordem interior; só se pode desabrochá-lo vivendo a Lei de Deus,
que significa a MORAL, o AMOR, a REVELAÇÃO, a SABEDORIA e a
VIRTUDE; por que motivos, então, ainda vivo a cultivar ritualismos
ridículos, simulações e paganismos, embora disfarçados com o
nome de Deus, da Verdade e do Cristo? Que me falta, em matéria
de idoneidade moral, de dignidade espiritual, para dar o testemunho que devo, em meu benefício e a bem da evolução dos meus
semelhantes?
47 – Sabendo eu que não devo transformar as coisas da fé em
meio de vida, pelo fato de saber que disso tem derivado o atraso
humano, o massacre da evolução humana, o retardamento da
moralização dos costumes, a perpetuação dos cerimoniais pagãos;
sabendo isso, repito, por que endosso tais práticas nos outros,
acompanhando-os em seus erros?
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48 – Sei que Deus, sendo divinamente interior a tudo e a todos,
observa em secreto os cérebros e os corações, para aquilatar e
recompensar pelas obras sociais de Seus filhos; sei que Deus nunca
pediu adorações, babujas, lambeções e mil e um gestos paganizados e ridículos, muito bem convertidos em vergonhoso comercialismo por certos agrupamentos despudorados; entretanto, por
que me entrego a tantas dessas erradas práticas, por mim mesmo
e pelos meus semelhantes também errados, em lugar de viver
decentemente cultivando realmente a VERDADE e a VIRTUDE?
49 – Por que, meu Pai Divino, é tão difícil vencer o homem simiesco
e apalhaçado, em benefício do homem SÁBIO e VIRTUOSO?
50 – Por que, Jesus, nosso Cristo Planetário, ainda queremos
ficar tanto com aqueles que Te perseguiram, judiaram e crucificaram, por serem inimigos da MORAL, do AMOR, da REVELAÇÃO, da
SABEDORIA e da VIRTUDE?
51 – Ora bem! Se eu sei que é por falta de melhores brios, por
que não arranjo um pouco dessas coisas e não procedo conforme
devo proceder? Ou deverei pensar que transformaremos a Terra
em um mundo realmente cristão, negligenciando sobre os problemas da VERDADE e da VIRTUDE?
52 – Quando é que estou realmente em função religiosa – é
quando participo de uma reunião, dentro de um templo ou casa
dita de oração, onde todos podem tomar as aparências de muita
santidade postiça, ou é quando no trato social cumpro com os
Mandamentos da Lei de Deus?
53 – O médico deve entender de medicina; o carpinteiro deve
entender de carpintaria; o pedreiro deve entender de alvenaria;
mas os papas, os sacerdotes, os escribas e os fariseus daqueles
dias, nada entendiam de Espiritualidade, tendo pregado o Cristo
na cruz. E os de agora entendem, por ventura?
54 – Dizem que todas as religiões são boas; afirmam que todas
ensinam o bem; proclamam que todas endereçam a Deus; então,
quem é que atira tantos religiosos nos abismos da subcrosta?
Entretanto, poderá alguém dizer que praticou os Mandamentos da
Lei e foi parar nas trevas? Ou poderá alguém afirmar que a Lei de
Deus manda ter esta ou aquela religião?
55 – Para viver a Lei de Deus, que é MORAL, AMOR, REVELAÇÃO, SABEDORIA e VIRTUDE, precisa alguém ter o seu sectarismo
religiosista?
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56 – Antes de Jesus Cristo vir ao plano carnal, já haviam passado
pela carne dezenas de Grandes Iniciados; quando Jesus Cristo veio,
o mundo estava empanturrado de religiões; entretanto, vede bem,
nasceu numa manjedoura, foi expulso do templo, foi perseguido
pelos clérigos, foi preso por ordem dos clérigos, foi julgado pelos
clérigos e por eles mesmos foi assassinado. Como devo pensar
sobre tudo isso?
57 – Jesus Cristo completou a Sua função, naqueles dias, ao
retornar em espírito e derramar do Espírito Santo sobre a carne,
como está escrito nos Atos, capítulos um, dois, sete, dez e dezenove;
porque para isso Ele veio ao plano carnal, além de viver a Lei de
Deus, para se constituir o Modelo a ser igualado; por que, então,
deu-se o Batismo de Revelação longe das religiões, do templo e
dos clérigos?
58 – Jesus proclamou que aquele que com Ele não colher, por
certo estará desperdiçando; e um dia, tomando consigo a Pedro,
Tiago e João, foi ao Monte Tabor, para testemunhar, perante
Moisés e Elias, que os espíritos são imortais e comunicantes. Que
espécie de colheita fazem as religiões, que blasfemam dos ensinos
teóricos e práticos de Jesus Cristo?
59 – Será que eu tenho o cérebro lúcido e o coração cheio de
bondade, ou será que estou apenas forrado de simulações religiosistas, essas coisas infernais que atiram as almas nos abismos de
treva, onde há pranto e ranger dos dentes?
60 – Se Jesus Cristo não se entregou aos manobrismos de Caifás
e Anás; se não perfilhou as escabrosidades do Sinédrio e nem aos
malabarismos políticos do farisaísmo; se, pelo contrário, foi parar
nas ruas e praças, campos e desertos, a estender aos pequeninos
do mundo as dádivas de quem tinha os anjos, espíritos ou almas
subindo e descendo sobre Si, que faço eu, quando amparo clericalismos, quando endosso religiosismos, quando participo de
simulações religiosistas?
61 – Se Deus não faz discursos, porque Sua Divina Linguagem é
a ORDEM DOS FATOS, por que chamo eu Livro Sagrado aos escritos
que estão empanturrados de erros, de infantilidades, de adulterações, de tudo quanto prova a imperfeição humana?
62 – Por que, meu Deus, sinto tanta facilidade em fazer discursos em torno de temas bíblicos, enquanto sinto que sou incapaz de
viver os Mandamentos da Lei?
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63 – Por ser difícil viver a Lei de Deus, que é Moral, Amor,
Revelação, Sabedoria e Virtude, os homens inventaram clerezias,
vestes fingidas, simulações, sacramentismos, idolatrias e mil e um
manobrismos capciosos; e até quando isso irá acontecer?
64 – Dispensaria Deus, que a tudo comanda através da LEI DE
EQUILÍBRIO, os atos de VERDADE, SABEDORIA e VIRTUDE, para
aceitar os macaquismos que os terrícolas fazem ainda questão de
cultivar, a pretexto de adoração?
65 – Afirmou Salomão, que vale mais um homem BOM do que
vinte homens JUSTOS; tendo vindo Jesus Cristo, que morreu na
cruz perdoando Seus algozes, observou que BOM só Deus o é.
Como me sentiria eu, se me quisessem dar o título de “Santidade
Infalível”?
66 – Disse-me o Senhor, que de maneira alguma poderá ser o
responsável pelos atos particulares de Seus comandados, por ser
a LEI DE EQUILÍBRIO de absoluta competência do nosso Pai Divino;
quando virão os comandados de Jesus Cristo a entender isso,
facilitando a Divina Tarefa de Jesus e resolvendo, assim, da melhor
maneira os problemas concernentes ao Processo Evolutivo, que
tem por Finalidade entregar o filho de Deus ao regaço do Grau
Crístico?
67 – Recebi, num plano azulino-dourado, frente aos Imediatos do Cristo Planetário e das mãos do Cristo Planetário, a ordem
de organizar A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS e O NOVO TESTAMENTO
DOS ESPÍRITAS; ordenou o Divino Mestre, que os livros fossem
amorosos no CONVITE e rigorosos na ADVERTÊNCIA. Quem os
quererá entender e viver, a bem da redenção da humanidade?
O CREDO ESPÍRITA
Creio em Deus, Essência Divina Onisciente, Onipotente e Onipresente, que em Si mesmo tudo emana, sustenta e destina;
Creio no Cristo Planetário, um filho de Deus como todos os
demais, porém cristificado por evolução, vindo por isso a merecer
a Diretoria Planetária Terrestre;
Creio na concepção mediúnica de Maria; nos sinais e prodígios mediúnicos de Jesus; na Ressurreição Espiritual de Jesus; no
Derrame de Espírito sobre toda a carne, tal e qual se acha exposto
nos Atos, capítulos um, dois, sete, dez e dezenove;
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Creio, portanto, no Espírito Consolador ou Santo, também
chamado de Verdade, que significa a Mensageiria Divina, a comunicação dos anjos, espíritos ou almas, cuja finalidade é advertir,
ilustrar e consolar os encarnados;
Creio na Excelsa Doutrina, vivida por Jesus, o Cristo Planetário,
cujos fundamentos são a Moral, o Amor, a Revelação, a Sabedoria
e a Virtude;
Creio nas dez verdades básicas, que são a Essência Divina, a
Existência, a Imortalidade, o Movimento, a Evolução, a Responsabilidade, a Reencarnação, a Revelação, a Habitação Cósmica e a
Sagrada Finalidade;
Creio que em Deus tudo é Eterno, Perfeito e Imutável, por isso
mesmo que tudo rege por Lei e Justiça, nunca jamais havendo
lugar em Deus para religiosismos, sectarismos, fantasias, simulações e idolatrias;
Creio que os caminhos que conduzem ao Grau Crístico são o
Amor e a Sabedoria, tal e qual Jesus ensinou em palavras e atos;
Creio estar no Grau Crístico o Estado de Unidade, sendo portanto
normal o dever de cada filho, atingi-lo o quanto antes; porque é
da Vontade do Pai Divino, que Seus filhos venham a ser Espírito e
Verdade;
Creio e afirmo, portanto, que ser cristão é ser imitador de Jesus
Cristo, em Moral, Amor, Revelação, Sabedoria e Virtude, sendo o
mais tudo religiosismos e fantasias inventadas por homens clericalistas e corruptores da Excelsa Doutrina;
Creio nos Dez Mandamentos da Lei de Deus, que vieram pela
Revelação, tendo encontrado em Jesus Cristo o Perfeito Exemplificador; que em Jesus Cristo também encontrou o Generalizador
da Revelação, para livrar a Humanidade da orfandade em que a
meteram todos os religiosismos criminosos de todos os tempos;
Creio na Lei e nos Atos de Jesus Cristo, prometendo ao Pai Divino
que os tomarei por Divina Modelagem e como Perfeita Religião.
OSVALDO POLIDORO.
UNIÃO DIVINISTA
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EDIÇÕES DE OSVALDO POLIDORO
NOS DOMÍNIOS MARAVILHOSOS DA PSICOMETRIA – As maravilhas da vidência psicométrica! O grandes eventos da humanidade
em revisão, através da faculdade que viria a ser, no futuro, uma
torrente de Graças Celestiais. Todos os dirigentes de Mesas Espíritas e todos os médiuns devem conhecer esta obra, porque as
faculdades evoluem com a evolução humana, sendo normal que
haja consciência disso nos obreiros fiéis!
VERDADES IMORTAIS – Todas as verdades apresentadas em três
facetas – A Verdade que é; a verdade segundo os conchavismos
sectários; e a verdade naturalmente relativa. Um livro para quem
deseje, de fato, pensar com simplicidade e pureza de intenções,
para se elevar perante Deus.
A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS – Extratos da Bíblia e de Os Grandes
Iniciados. O livro de consultas, para todos os homens desejosos
de conhecimentos fundamentais. Todas as Grandes Revelações
em revista. Os precursores do Cristo Inconfundível, todos eles
expostos, através de textos transcritos e comentados, transformados em verdadeira catadupa de estuantes verdades emancipadoras. O livro que preenche a lacuna, que demonstra ser o Espiritismo a Revelação Final, pelo fato de ser a entrega à humanidade do
próprio Instrumento Revelador! O Cristo de Deus apresentado ao
vivo, para o Espiritismo ser entendido de uma vez por todas.
CONFISSÕES DE UM CORRUPTOR – No quarto século o Caminho
do Senhor, edificado sobre a Moral, o Amor e a Revelação, foi
corrompido. Este livro relata como foi que se deu o imenso crime
praticado por Constantino, uma verdadeira segunda crucificação
do Cristo!
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