
COMO ENSINAR A DOUTRINA DE DEUS, DESDE O BERÇO?

Salomão assim ensina: “Dê a mãe, ao seu filho, o conhecimento das
verdades do Senhor, juntamente com o leite materno, e este filho não
mais o esquecerá durante a vida”.

COMO, NA BÍBLIA, RECONHECER AS VERDADES?

“Para reconhecer as verdades do Senhor basta que cada um aprenda a
reconhecer as mentiras que os homens pecaminosos foram colocando no
lugar das de Deus.”

Se alguém quiser, de fato, conhecer o Desígnio Divino, para Seus filhos,
basta que conheça isto:

“Quando foi tempo de começar a generalização do Mediunismo
Consolador, Deus enviou os Patriarcas Hebreus, dotados de elevados dotes
mediúnicos e, por meio de Anjos, ou Espíritos Mensageiros, prometeu a
Doutrina Integral, a ser entregue através dos milênios.

E vieram Moisés, os Profetas, Jesus, que não vieram para dizer tudo sobre
o Divinismo, e disso deram testemunho, pois a Jesus cumpriu afirmar:
“Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora”.

As demais VERDADES DIVINAS viriam mais tarde, como Deus fez
anunciar no Apocalipse, o Livro dos Eventos Porvindouros, e que foi
entregue depois de Jesus sair do Mundo. Quem lê com inteligência e
honestidade os capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, torna-se
conhecedor dos informes que viriam no findar do segundo milênio.

EVANGELHO ETERNO só vos está prometido no Apocalipse.

Mas, desgraçadamente, para a Humanidade, homens perversos desviaram
a Humanidade dos ENSINOS VINDOS ATÉ JESUS, e de tudo fizeram e
fazem, para que DESCONHEÇA O QUE DEUS PROMETE NO APOCALIPSE,
principalmente capítulos 12, 19 e 14.

CONHEÇA, CADA UM, O QUE FICOU ATÉ JESUS

1 – 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.

2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconteceu depois dos ENSI-
NOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos
profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc.
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4 – A Verdade Doutrinária que é por Deus, para ser como é e para o que é,
não necessita do endosso dos ignorantismos e dos fanatismos estúpidos de
quem quer que seja. Dar FALSOS TESTEMUNHOS é crime perante a Lei
de Deus, e todo crime dessa ordem terá de ser pago até o último ceitil;

5 – EVANGELHO ETERNO só está prometido no Apocalipse, e será ele
o regente das gerações do ciclo UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA,
a vir depois do dilúvio de fogo, e da expulsão dos cabritos, como bem ensina a
Bíblia, através dos dois Livros Proféticos, o Sermão Profético e o Apocalipse;

6 – O Sermão Profético e o Apocalipse são os Livros da Bíblia que os
clericalismos criminosos e os ismos bastardos fazem questão de ignorar,
para se iludirem, e para iludirem os tolos que os ouvem;

7 – Mas, lembrem-se, uns e outros, que a Justiça Divina jamais endossará
mistifórios quaisquer.

4 LIVROS APOCALÍPTICOS
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS – Até Jesus não

foi dito tudo e a Bíblia ensina que o RECADO FINAL viria tempos depois.
A Justiça Divina dará disso os testemunhos, pois nunca seria lacaia de
religiosismos profissionais mistificadores e de ismos que prezam
mediocrismos que fabricam bobos, e bobos que, por isso mesmo, nem
descobrem que são ridículos perante as verdades bíblico-proféticas.

A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS – O verdadeiro espírita não é um fanático
sectário, truncado para os ENSINOS ANTERIORES e os ENSINOS
POSTERIORES. A Verdade faz ESCLARECIDOS, não fabrica misérias
espirituais e morais.

O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS – Os que fizeram compilações
e codificações, no século dezenove, pecaram muito por falta de melhores
conhecimentos bíblico-proféticos. Principalmente por este grave erro
– Não entrar no Livro dos Atos, nas Epístolas, e, pior de tudo, ignorar
completamente as PROMESSAS FEITAS POR DEUS NO APOCALIPSE.

NOS DOMÍNIOS MARAVILHOSOS DA PSICOMETRIA – As gerações
do período UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA conhecerão outros
mais elevados dotes mediúnicos. Aprendam a DESABROCHAR VIRTUDES.

ENSINANDO A VERDADE COMBATEREIS
BRUTALIDADES E IMORALIDADES.

OSVALDO POLIDORO
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3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de Profetas ou
Médiuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometeu a vinda do Verbo Exemplar ou
Messias, e um novo Pentecostes ou Derrame de Dons para TODA A CARNE, aquilo
que o Livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos,
porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los:

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 humanos,
fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o Profeta Simeão.

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.”
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.”

O MARAVILHOSO INTERMEDIÁRIO
Resumo dos Dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem

espírito comunicante, nem símbolo dos bons espíritos, mas sim carismas ou
mediunidades, por onde Anjos ou Espíritos Mensageiros produzem maravilhas:
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“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  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 va-
mos 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.

*            *           *

VERDADES QUE DEVERIAM SER RESPEITADAS

1 – O Mediunismo e a comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos é parte
integrante da Bíblia, do Gênese ao Apocalipse, e ninguém tem o direito de
ignorar isso, e, com isso, andar enganando os filhos de Deus;

2 – Por Moisés e Jesus, Deus entregou DUAS GRANDES ECLOSÕES
MEDIÚNICAS, ou Dois Batismos de Dons, a fim de fazer entender a
importância educativa dos intercâmbios entre encarnados e desencarnados;

3 – Nem Deus, nem Moisés e nem Jesus, prometeram o Consolador para
o século dezenove, como pensam os tolos. Lendo o Livro de Números,
capítulo 11, e lendo o Livro dos Atos, as Epístolas e o Apocalipse,
aprenderão a respeitar a verdade;
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