
A SOLUÇÃO ESTÁ EM ACABAR COM O HIPOCRITISMO RELIGIOSISTA!

Um só é o Princípio, ou Divina Causa Originária, ou Deus.
Uma só tem que ser a Verdade Doutrinária Fundamental ou Essencial.
Todos os Grandes Iniciados, ou Iniciadores, os que entregaram aquilo de

Doutrina que chamam de SABEDORIA ANTIGA, foram portadores das
Graças Mediúnicas, ou Dotações de Poderes Extras Materiais.

Aos Patriarcas Hebreus, Grandes Dotados de Graças Mediúnicas, Deus
enviou Anjos, que quer dizer Espíritos Mensageiros, e prometeu uma
Doutrina Integral, ou DIVINISTA, a ser entregue através dos tempos.

Moisés entregou a Lei Moral Inderrogável e o Primeiro Batismo de Dons
Mediúnicos, como prova o Livro de Números, capítulo 11. E como a Lei
Prova, Deus não manda procurar hipocritismos religiosistas ou sectários,
clericais ou quaisquer outros, porque a Lei Moral e as Graças Mediúnicas
derivam de Deus, não de mutretas humanas.

Leiam, nos Grandes Profetas Hebreus, quantas vezes Deus promete a
entrega universal das Graças Mediúnicas.

Jesus, o Messias Exemplar de Comportamento, DEU TESTEMUNHOS
TOTAIS DA LEI DE DEUS A SER VIVIDA E DAS GRAÇAS MEDIÚNICAS
A SEREM NOBREMENTE CULTIVADAS, PARA JAMAIS FALTAR A
CONSOLADORA REVELAÇÃO PERENE.

O Segundo Batismo de Dons, trazido por Jesus, com o propósito de
GENERALIZAR A REVELAÇÃO CONSOLADORA, está totalmente exposto
no Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulos, 1, 2, 4, 7, 10 e 19.

Estudem a Doutrina que Deus entregou até Jesus, e que, desgraçadamente
para a Humanidade, pútridos e fedorentos clericalismos, e bastardos ismos,
foram atraiçoando através de milênios:

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.

ESPÍRITO SANTO É MEDIÚNIDADE!
“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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MATÉRIA OU COSMO −−−−− A Matéria é Essência Divina, Luz Divina, Ener-
gia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido. Em qualquer nível de apre-
sentação é ferramenta do espírito filho de Deus. (É muito infeliz quem não
procura entender isso).

*            *           *

PRECE AO ANJO GUARDIÃO
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.

*            *           *

O Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS não é
um estudo do NOVO TESTAMENTO, à moda tola ou ignorante, como
costumam fazer. Ele é o EVANGELHO ETERNO que Deus só vos promete
no Apocalipse, e contém os informes que irão nortear aqueles que, depois
das faxinas assinaladas no Sermão Profético e no Apocalipse, irão adentrar
o período apocalíptico chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA.

Imprimam e distribuam ESTA MENSAGEM DIVINA, pois ela não veio de
espíritos que nenhuma ligação têm com o Plano Diretor Planetário. Ela
veio da Direção Planetária, e Deus a testemunhará.

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA

www.uniaodivinista.org
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Por Deus, com a Lei Moral Inderrogável, e com as ilustrações das Graças
Mediúnicas, e com os Exemplos do Cristo Modelo, cada filho de Deus tem
que se CONSCIENTIZAR ESPIRITUAL E MORALMENTE, para saber como
desempenhar suas funções no plano geral da vida, para não se comprometer
perante a JUSTIÇA DIVINA.

Porque todos os agravos perante a JUSTIÇA DIVINA terão de ser pagos
até o último ceitil, ou nas trevas do mundo espiritual, ou nas encarnações
expiatórias. Os que falsificaram documentos apostolares é que puseram
horríveis contradições na boca de Jesus, como qualquer um pode descobrir,
lendo com atenção.

POR QUE, DEUS FAZ PROMESSAS NO APOCALIPSE?
Porque até Jesus Deus não entregou todos os informes, tendo feito Jesus

entregar este aviso: “Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não
podeis suportá-lo agora”.

Mas fedorentos clericalismos, e bastardos ismos, não só não procuraram
lembrar das palavras de Jesus, como ainda, por cima de tais erros, de tudo
fizeram, e fazem, para adulterar os ensinos bíblicos sobre a Inderrogabilidade
da Lei, e da importância educativa das Mediunidades ou Dons do Espírito
Santo, e do fato de Jesus ter sido a testemunha de Deus, sobre o que significam
a Lei de Deus e as Graças do Mediunismo que adverte, ilustra e consola.

Lembre-se que EVANGELHO ETERNO Deus só vos promete no
Apocalipse, capítulo 14, versículo 6.

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 e nem diminuin-
do, tudo gira em torno de ser Manifestador e Manifestação, tudo Manifes-
tando 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.
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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.

Dos traidores das Graças Mediúnicas Jesus assim diz:
“Aquele que pecar contra o Filho do homem será perdoado, mas quem

pecar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” − Lucas, 12, 10.
(O nome dado à Justiça Divina, naqueles dias, era: fogo eterno)

Eis o testemunho verdadeiro de Jesus sobre a Lei de Deus:
“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.”
Eis como Jesus afirma sobre os padres, traidores de Deus em nome de Deus:
“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.”

Desgraçadamente, para os terrícolas, em 313 Roma forjou a Besta
Corruptora, que foi prevista no capítulo 13, do Apocalipse, e tudo virou de
pernas para o ar, com a implantação, por ela, de todas as modalidades de
idolatrias mistificadoras, com rotulismos escandalosos, vestes e gestos
palhaços para iludir os tolos, e simulacros ou rituais ridículos, para fazer
reis, povos e nações, ajoelharem diante dos beleguins de Roma e da Besta.

Em lugar de a Doutrina, veiculada pelas Graças Mediúnicas, ser estendida
aos confins da Terra, como Jesus manda em Atos, capítulo 1, o que aconteceu,
e ainda está acontecendo, É A HUMANIDADE VIVER COM JOELHOS
DOBRADOS DIANTE DOS REPRESENTANTES DA BESTA ROMANA.
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