
CLERICALISMOS, RELIGIOSISMOS E BANDEIROLAS SECTÁRIAS...
DEFENDEM SEUS INTERESSES OU CONCHAVISMOS...

MAS QUEM DEFENDERÁ A VERDADE?...

Para o findar do segundo milênio, o Apocalipse marca acontecimentos terrí-
veis que reduzirão a Humanidade a um terço, e dois terços do Planeta ficarão
reduzidos a campos de raposas; e tudo isso porque cometeram tremendos cri-
mes, corrupções ou blasfêmias, contra a Doutrina da Verdade, mais tarde cha-
mada Cristianismo.

O Brasil é, da Atlântida redescoberta, o País que mais irá herdar a obrigação
de fornecer o começo da Civilização pós-dilúvio, ou guerra atômica, que é
aquele período apocalíptico chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TER-
RA, que é a entrada na segunda metade evolutiva, do Planeta e da Humanida-
de. Para capitanear a Humanidade no sentido da Verdade Doutrinária, ou Divi-
na, cumpre saber o que ela seja. E para saber o que seja a Doutrina da Verda-
de, basta saber ler a Bíblia, pois é ela que, do Gênese ao Apocalipse, apresen-
ta o ENSINO DIVINO:

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 MEDI-
DA, produz grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa a RES-
SURREIÇÃO TOTAL, entrega o Derrame de Dons para toda a carne e manda en-
tregar 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.”
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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 Reintegra-
ção 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 Reinte-
grando. Eis o Divino Monismo.

ESPÍRITO FILHO −−−−− As centelhas emanadas, não criadas, contêm  TO-
DAS 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 fi-
lho de Deus, tudo voltará a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por
Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o Personagem Inconfundível de VER-
BO 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 espí-
rito, ao atingir a União Divina, ou Reintegração, finda a tarefa do perispírito.
Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das Latentes Virtu-
des Divinas. Tudo vai aumentando em Luz e Glória, até vir a ser Divindade
Total, União Total, isto é, perdendo em RELATIVIDADE, para ganhar em DI-
VINDADE.

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).

*            *           *

TAMBÉM ESTA VERDADE FICARÁ

Ninguém se livrará da responsabilidade de haver conhecido este Recado Di-
vino; porque a Lei de Deus, a Significação do Verbo Modelo, e o documentário
sobre os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, jamais depende-
rão de homens quaisquer, para serem o que são - DE ORIGEM DIVINA.

FIAT LUX
OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
 www.uniaodivinista.org
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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 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 visões” − Joel, 2, 28.

“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o
Senhor 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 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 mun-
do” − I Ep. de João, cap. 4.

“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dig-
nos 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.

*            *           *

Vivendo a Lei não haverá crimes entre irmãos; imitando o Verbo Modelo
haverá desabrochamento fácil das Latentes Virtudes Divinas, que resultará na
UNIÃO TOTAL, ou retorno ao Princípio Onipresente em Espírito e Verdade,
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que é a Sagrada Finalidade a ser atingida; e cultivando nobremente os Dons do
Espírito Santo, não faltará jamais a Consoladora Revelação, ou comunicação
dos Anjos ou Espíritos Mensageiros (que são os desencarnados dignos dessa
tarefa, como o Verbo ensina perfeitamente).

Essa é a Doutrina da Verdade, que o Verbo transmitiu, e que qualquer um
pode e deve entender e viver, para que ela seja estendida aos CONFINS DA
TERRA, como está ordenado no Livro dos Atos, 1, 1 a 8. (E depois dos terrí-
veis acontecimentos assim sucederá, porque o PROGRAMA DIVINO não fa-
lha, é acima de patifarias humanas, principalmente as clericais ou sectárias, que
são as piores).

Desgraçadamente, a DOUTRINA DE TODA A CARNE foi sendo atraiçoada
depois do ano 313, em que Roma, a Cidade dos Sete Montes, forjou sua clerezia
e sua máquina política. A Lei foi tripudiada, o Verbo foi feito capacho de mer-
cancias idólatras ou sórdidos fingimentos, e os Dons do Espírito Santo foram
por ela chamados de coisas do diabo!... E os beleguins de Roma, por todas as
partes foram entrando, impondo-se como governos paralelos, querendo man-
dar mais do que os governos e os povos. (Até mesmo apelando para recursos
subversivos).

Ninguém irá deter os fatos que hão de provocar a Grande Renovação; mas,
quem irá colocar nas mãos de cada filho de Deus, o CONHECIMENTO DA
DOUTRINA DA VERDADE, que é acima de clerezias, religiosismos profissionais
tribofeiros, sectarismo, mórbidos facciosismos, etc.?

Para saber dos fatos apocalípticos que hão de provocar a Grande Renova-
ção, importa ler nesta ordem numérica, porque ao ser feita a Vulgata, também
por ordem da Besta 666, os capítulos foram invertidos. Apocalipse, capítulos
12, 19, 14, 21 e 22.

Alguém deveria entregar aos Vereadores, aos Deputados Estaduais, aos De-
putados Federais, aos Senadores, aos Ministros de Estado, ao Presidente da
República - o conhecimento do que é Doutrina da Verdade, entregue pelo Ver-
bo Modelo, e o que é FALSIDADE FABRICADA POR HOMENS DE GO-
VERNOS ESTRANGEIROS, impondo-se como donos do País e da Nação.
Começando naqueles que dependem dos votos do Povo, e que por isso mesmo
acabam tendo autoridade sobre o Povo, depois dos terríveis acontecimentos,
poderá mais facilmente haver no Mundo o CONHECIMENTO DA VERDA-
DE QUE DIVINIZA.

Entretanto, queiram ou não os homens, a Justiça Divina fará com que tudo
seja cumprido, custe o que custar, doa a quem doer. A Doutrina da Verdade
será conhecida, e o Evangelho Eterno prometido no Apocalipse também, por-
que o Programa Divino tem, na Justiça Divina, o seu Divino Advogado.
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