
DIVINISMO É A DOUTRINA ENVIADA POR DEUS!

SAIBA DAS VERDADES BÍBLICAS, DOS ENSINOS
E GRAÇAS DE DEUS, E USE AS ORAÇÕES

(Moisés e Jesus foram Emissários do Princípio ou Deus, entregaram a Doutrina
que tem fundamento na Lei Moral Básica, no Verbo Exemplar e nos Dons do
Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, isto é, na Graça que permite aos
Anjos ou Espíritos Mensageiros produzirem fartos sinais e prodígios extras, com
maravilhosas curas e Graças de variada ordem. Não ignorando as verdades
bíblicas, não as atraiçoando, e tendo merecimento, por estar bem com a Lei de
Deus e o Verbo Exemplar, os filhos de Deus terão de Deus os fartos recursos
de que necessitarem. Porque estar bem com a Justiça Divina é contar bem com
as Legiões Angélicas, como Jesus, o Verbo Modelo, deu exemplos imortais)

A DOUTRINA QUE MOISÉS E JESUS
ENTREGARAM E FOI CORROMPIDA

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 ENSINOS e
das GRAÇAS vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais,
adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc.

3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou Mé-
diuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometeu a vinda do Verbo Exemplar ou Messi-
as, 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 RESSURREIÇÃO TO-
TAL, 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.”
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Vinde pois a Meu Templo, retornai portanto a Mim,
Estou em vós e no Infinito, Sou Princípio e Sou Fim,
De Minha Mente sois filhos, vós sereis sempre deuses,
E, marchando para a Verdade, ruireis as vossas cruzes.

Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais,
Eu quero Verdade e Virtude, nada de “ismos” que tais,
Que de Mim partem as Leis, e, quando nelas crescerdes,
Em Meus Fatos crescereis, para Minhas Glórias terdes.

Eu não Venho e não Vou, Eu sou o Eterno e o Presente,
Sempre Fui e Serei, em vós, a Essência Divina Patente,
A vossa presença é em Mim, e Quero-a plena e crescida,
Acima de simulacros, glorificando em Mim a Eterna Vida.

Abandonando os atrasados e mórbidos encaminhamentos,
Que lembram tempos idólatras e paganismos poeirentos,
Buscai a Mim no Templo Interior, em Virtude e Verdade,
E unidos a Mim tereis, em Mim, a Glória e a Liberdade.

Sempre Fui, Sou e Serei em vós a Fonte de Clemência,
Aguardando a vossa Santidade, na Integral Consciência,
Pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes,
Filhos colaboradores Meus, pela União de Nossas Mentes.

*            *           *

(Fácil seria estender o conhecimento da Doutrina de Deus, aos confins da
Terra, se os escabrosos mercenarismos (inclusive os livreiros), não atrapalhas-
sem tudo)

Ao findar do segundo milênio acontecerão as tragédias apocalípticas que re-
duzirão os viventes a um terço, ou um quarto, como Maria afirmou em Fátima;
mas, não se esqueçam disto: Também terão cumprimento as Promessas de Deus
assinaladas nos capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse.

Entrareis para o tempo apocalíptico chamado UM NOVO CÉU E UMA
NOVA TERRA, porém depois de muitas dores, reconhecereis os crimes con-
tra a Doutrina de Deus: da Lei a ser vivida, do Verbo a ser imitado, e dos
Dons nobremente cultivados.

No Livro: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS estão
as Promessas de Deus a virem antes do findar do segundo milênio. Principal-
mente aquelas prometidas nos capítulos 12, 19 e 14, com vistas ao comporta-
mento humano, para os que herdarem a terra dos futuros ciclos evolutivos: os
não cabritos...

Imprima e distribua, ou ajude a imprimir e distribuir os Boletins que colocam
os ENSINOS DIVINOS ao alcance dos filhos de Deus. Faça a sua parte, no
trabalho de ensinar certo, porque fora da VERDADE não há solução.

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.”

COMO MOISÉS E JESUS ENSINARAM, TENHA OS DONS NA SUA MELHOR CONSIDERAÇÃO

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:

“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 mundo” − I Ep. de João, cap. 4.

“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurrei-
ção, 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 lín-
guas; 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.

*            *           *

O Espírito da Bíblia assenta na Lei Moral Básica, na Significação do Verbo
Modelar e Modelador, e na Graça dos Dons que veiculam a Revelação Consoladora.
É crime de muita responsabilidade aquilo que fizeram clericalismos e outros
ismos, adulterando os ENSINOS e depondo contra a Graça da comunicabilidade
dos Anjos, dos Mensageiros Espirituais, produtores de maravilhosos sinais.

Deus, o Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, é Infinito em Graças
à Seus filhos, quando eles evitam contrariar Seus Santos Desígnios. Através de
Anjos, que quer dizer Seus filhos dignos da Tarefa Consoladora, sempre foi
que Ele atendeu a outros filhos carecentes de amparos de variada ordem. Não
haja traidores dos Desígnios Divinos, e não haverá falta de Graças Divinas, de
sinais e prodígios extras, ou testemunhos dos Poderes Divinos.
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CONHECENDO AS VERDADES BÍBLICAS, SAIBA USAR O PODER DAS ORAÇÕES
A ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS

Sagrado Princípio, Deus ou Pai Onipresente, Onisciente e Onipotente. Sendo filho Teu,
depositário de Tuas Virtudes Divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno total, devo conhecer
e viver Teus Ensinos e Tuas Graças. Dá-me forças, Pai Divino, a fim de que não fraqueje diante
das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as
passageiras fortunas do Mundo me estiverem bafejando.

Jesus, que viveste a Função de Cristo Modelar e Modelador, Exemplo de Comportamento e
Derramador do Espírito de Dons e Sinais sobre toda a carne, de Ti aguardo a presença
exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita eu, venha a VERDADE a se
inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, Divino Modelo,
para que Teu Exemplo seja o Evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua pedra-
detropeço no Caminho da Verdade.

Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim como estivestes subindo e descendo
sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles grandiosos sinais e prodígios,
aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o vosso auxílio, não segundo
minha vontade, porém como seja por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades,
minhas falhas perante Sua Divina Justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos
ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o Caminho da
Verdade, do Amor e da Virtude, que é a Essência do Evangelho, o caminho da Autodivinização,
a gloriosa União Divina.

*            *           *

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.

*            *           *

(Bezerra de Menezes foi reencarnação do Apóstolo Médico, o Lucas, escritor
de um dos Evangelhos e do Livro dos Atos)

*            *           *

D E U S
Eu Sou a Essência Absoluta, Sou Arquinatural,
Onisciente e Onipresente, Sou a Mente Universal,
Sou a Causa Originária, Sou o Pai Onipotente,
Sou Distinto e Sou o Todo, Eu Sou Ambivalente.
Estou Fora e Dentro, Estou em Cima e em Baixo,
Eu Sou o Todo e a Parte, Eu é que a tudo enfaixo,
Sendo a Divina Essência, Me Revelo também Criação,
E Respiro na Minha Obra, sendo o Todo e a Fração.
Estou em vossas profundezas, sempre a vos Manter,
Pois Sou a vossa Existência, a vossa Razão de Ser,
E Falo no vosso íntimo, e também no vosso exterior,
Estou no cérebro e no coração, porque Sou o Senhor.
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