
A DOUTRINA DIVINISTA É MEDIÚNICA, PROFÉTICA, VIVA, NÃO CEGA
Quem ler entenda, porque as verdades bíblico-proféticas vão do Gênese ao

Apocalipse, marcando tempos, fatos acontecidos e por acontecer, na esteira viva
do Programa Divino para o Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanidades.
Jamais clericalismos, religiosismos, mórbidos facciosismos, ou interesses de súcias
e camarilhas, com seus mundanos egoísmos, pretendam que terão como impor a
Deus suas mentiras, os erros que forjaram para vender às gentes simples ou sem
conhecimento da VERDADE DOUTRINÁRIA FUNDAMENTAL.

Como, para antes de findar o segundo milênio, o Apocalipse marca a RESTAU-
RAÇÃO DA DOUTRINA DA VERDADE, através de cataclismos que reduzirão
os viventes a um terço, importa que os mais inteligentes e honestos, ou quem julgue
ser, procure realmente conhecer a Doutrina Enviada por Deus, através de Moisés e
Jesus, os Vultos Messiânicos que, de Ordem Divina, fundamentaram tudo na Graça
Da Revelação Generalizada Para Toda a Carne. Estude bem, cada filho de Deus,
porque os terríveis abalos faxinadores estão prontos para agir e tudo renovar:

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.

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 RESSUR-
REIÇÃO 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 huma-
nos, 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.”
“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.”
1

ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES
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.

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 PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA
Peço a Deus, o Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, e ao Cristo

Planetário, forças para as Legiões Angélicas ou Mensageiras, para que possam lutar
contra o Mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo.

Como não existe merecimento, fora do respeito à Verdade, ao Amor e à Virtude,
prometo aplicar esforços no sentido de viver a Lei de Deus, compreender e imitar o
Verbo Exemplar e cultivar nobremente os Dons do Espírito Santo, Carismas ou
Mediunidades, sem os quais não pode haver a Consoladora Revelação.

Rogo a Deus, que enviou o Verbo Modelo, para entregar o Glorioso Pentecostes,
ou Derrame de Dons Mediúnicos para toda a carne, para que a Humanidade tenha
realmente dignos medianeiros, que dêem de graça, o de graça recebido, nutrindo
verdadeiro respeito à Doutrina do Caminho.

Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também
sujeito à morte física e responsabilidade perante a Justiça Divina, rogo o dom do
bom discernimento espiritual, assim como rogo, para o corpo, as energias e os
fluidos a serem depositados nesta água.

E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às Legiões
Angélicas e Socorristas e ao meu Espírito Guia ou Anjo Guardião.

*                 *                 *

(Quando começarem a viver a Lei, imitar o Verbo Modelo e cultivar nobremente os
Dons, começarão a findar as penitenciárias, cadeias, sanatórios, manicômios,
orfanatos e outras... aparências de BEM SOCIAL...)

O Apocalipse teve os capítulos alterados, ao ser feita a Vulgata, filha de muitos
erros e mãe de muitos outros mais... Entretanto, antes de findar o segundo milênio,
dar-se-ão os terríveis fatos previstos, para haver a Grande Renovação. Estudem,
no mínimo, os capítulos 10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22.

EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é o Livro que contém
os informes necessários e as mais Sublimes Orações.

OSVALDO POLIDORO
UNIÃO DIVINISTA

www.uniaodivinista.org
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“Ai de vós, que perseguistes e matastes os Profetas, pois mais um matareis e por
todos estes crimes respondereis.”

ESPÍRITO SANTO É MEDIUNIDADE
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne  profe-

tizasse” − 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 Se-

nhor 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 diver-
sas, e a outro as interpretações” − I Ep. Coríntios, cap. 12.

“Caríssimos, não creiais a todo o 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.

“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.

“E estes sinais seguirão aos que crerem: Expulsarão os demônios; falarão novas
línguas; manusearão serpentes; bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal; po-
rão as mãos sobre os enfermos e os curarão” − Marcos, 16, 17.

“Aquele que pecar contra o Filho do homem será perdoado, mas aquele que blas-
femar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” − Jesus em Lucas, 12, 10.

*            *           *

(Encarnados e desencarnados, enceguecidos por vários motivos, sempre estiveram
prontos a lutar contra a VERDADE; mas a Justiça Divina zela pela verdadeira
Restauração Doutrinária, como zela pelo cumprimento das promessas apocalípticas)

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 Espí-
rito 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 Inte-
gral, não crescendo e 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).
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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).

*            *           *

Quem tem uma Lei de Deus a ser vivida, para evitar crimes quaisquer entre irmãos;
quem tem um Inconfundível Verbo Exemplar, a ser imitado e não feito capacho de
mercancias idólatras e jogadas politiqueiras; quem tem os Dons do Espírito Santo,
Carismas ou Mediunidades, para não faltar a consoladora comunicabilidade dos
Anjos ou Espíritos Mensageiros, tem também a OBRIGAÇÃO MÁXIMA de evitar
corrupções, desvios, religiosismos profissionais que são sempre mistificadores e
fabricantes de Carma Negativo, de tragédias apocalípticas, como as que irão
acontecer antes de findar o segundo milênio, obrigando conseguintemente, a
RETORNAR À DOUTRINA DA VERDADE, entregue por Moisés e Jesus.

Aguardem, pois os terríveis abalos disso darão totais testemunhos; festejar erros
ou bestialidades dá nisso, obriga a Justiça Divina a agir rigorosamente. Moisaísmo
e Cristianismo empatam em serem de caráter profético ou mediúnico; aquilo que um
filho de Deus não merecer, perante a Justiça Divina, pelo seu comportamento
decente, jamais merecerá usando vestes apalhaçadas, gestos fingidos ou simiescos,
rituais dolosos ou hipócritas, discursozinhos histéricos de crentes quaisquer, ou
escravização a dogmas ridículos. E fica dito, também, que os erros, as falsas
interpretações, e a ocultação dos textos bíblicos, e o fato de não entrar no Livro
dos Atos, nas Epístolas, e no INDERROGÁVEL APOCALIPSE, por parte dos
fazedores de compilações e codificações, muito prejudica o trabalho de
RESTAURAÇÃO DA DOUTRINA DA VERDADE. (Sem falar nas criminosas obras
contraditórias, com Apóstolos contra Jesus, e Jesus contra Apóstolos... e todos
contra o Novo Testamento, por também estarem contra as Promessas do Velho
Testamento... afora a caudal de literaturas rasteiras, medíocres e xaroposas que
fabricam discípulos da falsa ciência e da falsa humildade).

Para tratar da Lei de Deus, da Significação do Verbo Exemplar, e para ensinar
certo sobre o cultivo nobre dos Dons ou Mediunidades, a Bíblia é a AUTORIDADE,
não precisando de enxertos purulentos quaisquer, de quem quer que seja e sob
pretextos quaisquer. Examinem as Escrituras, e, pela hora presente, os capítulos
12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, porque nada ficará fora de cumprimento.

ORAÇÃO DIVINISTA
Dá-me, Sagrada Causa Originária, Deus ou Pai Divino, o poder de viver a Tua

Lei, para que possa eu contribuir para a santificação da vida!
Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos,

e mórbidos facciosismos, que tanto desviaram os filhos Teus do Reto Caminho,
criando o Mal que tanto se esparramou pelo Mundo!

Ilumina, Senhor, através de Teus Santos Mensageiros, a consciência dos errados, dos
inimigos da Verdade, para que se arrependam e reconheçam que BOA É A VERDADE,
e, assim agindo, retornem à Doutrina que enviaste a Teus filhos, que é simplesmente
viver a Lei, imitar o Verbo Exemplar, e cultivar nobremente os Dons do Espírito Santo,
que é dar de Graça, os Frutos da Graça Recebida, assim como é da Tua Vontade!
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