
A DOUTRINA QUE, POR DEUS, É MÃE E MESTRA

Para entender dos fatos que dizem respeito à Doutrina que Deus prometeu
a partir dos Patriarcas; que avançou com Moisés; que prosseguiu com os
Profetas; que ganhou esplendor com João Batista e Jesus; e que aponta
para os capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, cumpre reconhecer
esta desgraçada realidade histórica:

A – Quando Moisés veio, para entregar o Supremo Documento de
Ordenança, que é a Lei Moral Básica, e o Primeiro Batismo de Dons
Espirituais ou Mediúnicos, já foi a seguir atraiçoado pelo clero judeu, que
passou a perseguir e a matar os herdeiros de Dons, os Profetas;

B – Quando Jesus veio, UNGIDO a ser Verbo Exemplar, e para entregar o
Segundo Batismo de Dons, no Glorioso Pentecostes, foi perseguido e morto
pelo clero judeu, comandado por Caifás, que era o papa judeu do tempo;

C – Na Roma do quarto século, em 313, forjaram a Besta Apocalíptica,
por motivos políticos, e alí começou a terrível corrupção apontada no
capítulo 13, do Apocalipse, inclusive com a maior das blasfêmias, que foi
chamar a Revelação de COISA DO DIABO, para assim poderem mandar os
herdeiros de Dons, os Profetas ou Médiuns, às fogueiras da Inquisição;

D – Atraiçoando Moisés e Jesus, OS BATIZADORES EM DONS
MEDIÚNICOS (os veículos da comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos
Mensageiros), os cleros, ou profissionais de comércios idólatras, apelaram
para dogmas estúpidos, rituais ridículos, vestes e gestos palhaços, e todos
os argumentos mistificadores possíveis, para tomar o lugar da Doutrina
de Deus;

E – Para pretender RESTAURAR A DOUTRINA DE DEUS, no século 19
fizeram compilações e codificações; mas, infelizmente, por muita falta de
conhecimentos bíblico-proféticos, falharam e muito, dando falsas
interpretações a conceitos bíblicos; não apresentando o documentário sobre
os Dons Espirituais; não entendendo coisa alguma das Promessas do
Apocalipse; e, muito pior ainda, errando gravemente sobre vários outros
conceitos doutrinários. Quem quiser CONHECER A DOUTRINA DE DEUS,
até o ponto em que Jesus a entregou, leia o que vai exposto a seguir,
lembrando as palavras de Jesus: “Tenho muito para vos dizer ainda, porém
vós não podeis suportá-lo agora”.

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.
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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, Ener-
gia, 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).

*            *           *

ORAÇÃO À VERDADE
“Dá-me, Deus ou Pai Divino, o poder de conhecer e viver a Tua Doutrina;

concede-me, Senhor, a Graça de ser um exemplo de conduta, um apóstolo de
Tua Soberana Vontade, a fim de contribuir para o triunfo da Verdade que diviniza.

Ponde, Senhor, no coração dos Teus filhos o sentimento de respeito à Tua
Lei, ao Cristo Modelo que Enviaste, e ao nobre cultivo dos Dons Espirituais,
para que lhes não falte a consoladora comunicação dos Anjos ou Espíritos
Mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios
cometidos, e o desejo de trilhar a Doutrina da Verdade, do Amor e da Virtude.

Senhor, faze que entendam, de uma vez para sempre, que fazer da Verdade
a Religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de Desabrochar
o Deus Interno, as Latentes Virtudes Divinas, em menos tempo.”

*            *           *

Três Livros Apocalípticos: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES
PRODIGIOSAS - A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS - O NOVO TESTAMENTO
DOS ESPÍRITAS.

Faça-se Apóstolo da Vontade de Deus, imprimindo e distribuindo os
Boletins que ensinam as verdades bíblico-proféticas; isto é, que não
adulteram ensinos bíblicos.

OSVALDO POLIDORO
UNIÃO DIVINISTA

 www.uniaodivinista.org
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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, anun-
ciado 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.”
“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.”
ESPÍRITO SANTO É MEDIUNIDADE!

“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne
profetizasse” − Números, 11, 29.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a minha bênção
sobre a tua descendência” − Isaías, 44, 3.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e
filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão vi-
sões” − Joel, 2, 28.

“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o
Senhor a si quiser chamar” − Atos, cap. 2.
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“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  mara-
vilhas, 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 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; 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.

*            *           *

Depois do que ensina a Bíblia, sobre a Lei de Deus, o Verbo Modelo, e os
Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, é difícil entender que,
COM O MÍNIMO DE PAPEL E GASTO, se poderia ensinar a Doutrina da
Verdade a toda a carne, como a Bíblia ordena?

Seria fácil ,  mas não é, porque traições de todas as marcas são
movimentadas por clerezias pútridas e mais uma carrada de ismos e mais
ismos propagadores de enganações. Uns enganam por ignorância das
verdades bíblico-proféticas; outros enganam porque é à custa de enganações
que forram bolso, estômago, sexo, vaidades empenhadas; e outros porque
movimentam comércios editoriais maquiavélicos, empregando as
famigeradas meias-verdades, que fabricam rasteirismos, mediocrismos,
xaropadas, tudo aquilo que fermenta a falsa ciência e a falsa humildade.

VIDE APOCALIPSE, CAPÍTULOS 12, 19, 14, 21 E 22.
Ninguém deterá a JUSTIÇA DIVINA, como bem diz o Apocalipse, para por

cobro aos crimes contra a Doutrina de Deus, e preparar tudo para os ciclos
porvindouros, o tempo chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA.
Cada filho de Deus estude o texto seguinte e a ORAÇÃO À VERDADE.

EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 6)
PRINCÍPIO OU DEUS −−−−− Essência Divina Onipresente, Onisciente e Onipo-

tente, 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 e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser Manifestador
e Manifestação, tudo Manifestando e tudo Reintegrando. Eis o Divino Monismo.
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