
Colocar o documentário bíblico nas mãos de todos os filhos de Deus, eis a 
obrigação de todos os homens, de todas as mulheres, porque de outro modo 
a mentira continuará podendo mais do que a VERDADE, e isso criará TERRÍ-
VEL CARMA NEGATIVO, produtor de cataclismos de variada ordem, tanto os 
infernais armamentismos humanos, como os desequilíbrios da Natureza.

A ÁFRICA É CONTINENTE BRANCO E NEGRO, NEGRO E BRANCO, E FOI DEUS 
QUEM MANDOU ENTREGAR, POR AFRICANOS, A LEI MORAL INDERROGÁVEL, 
E O CRISTO MODELO DE COMPORTAMENTO, E A GENERALIZAÇÃO DO CULTI-
VO DO MEDIUNISMO QUE ADVERTE, ILUSTRA E CONSOLA.

Como assinalam o Sermão Profético e o Apocalipse, a Besta Corruptora 
será vencida PELO VERDADEIRO CRISTIANISMO, E ISSO IMPLICA POR MEIO 
DOS CULTIVADORES DO MEDIUNISMO, ESTANDO ENTRE ELES OS AFRICANOS, 
BRANCOS E NEGROS, ATRAVÉS DOS QUAIS A BÍBLIA TEVE ORIGEM.

ORAÇÃO AO PRINCÍPIO SAGRADO
Sagrado Princípio do Universo!
Divina Causa de Todos os efeitos!
Infinitos são os Vossos Poderes!
Integral a Vossa Ciência!
Dai-me o poder de refletir a Vossa Divina Vontade.
Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malé-

volos.
Envolvei-me, ó Poder Infinito, em Vossas Graças e Virtudes para que minha 

vontade seja o reflexo de Vossa Divina Justiça.
Fazei de mim, Senhor Absoluto, um veículo de Vosso Infinito Amor, para 

aqueles que o merecerem!
CUMPRE ENTENDER BEM

A Bíblia veio por meio de africanos, no que concerne aos Altos Represen-
tantes de Deus, e como a África é branca e negra, negra e branca, Deus assim 
determinou, para que ninguém criasse o criminoso fato que é a discrimina-
ção racial. Porque tudo o que é derivado de Deus, o Princípio Único, contém 
a sua soma de ensinos profundos, DIVINOS.

As blasfêmias criadas por homens, contra a Doutrina da Lei Moral, do Cristo 
Exemplar e das Graças Mediúnicas, criaram o TERRÍVEL CARMA NEGATIVO 
que ao findar do segundo milênio, encherá a Humanidade de angústias e 
desesperos.

Nesta hora de fartos cataclismos caindo sobre a Humanidade, por haver 
cometido blasfêmias contra a Doutrina de Deus, cumpre a cada um o dever 
de pensar como Deus quer, não como querem homens errados.

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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O CANDOMBLÉ,
MEDIUNISMO – IGUAL A MAGIA BRANCA OU NEGRA,
CRISTIANISMO, A BÍBLIA PROVA, É MAGIA BRANCA,
CATOLICISMO ROMANO É A BESTA APOCALÍPTICA,
O CANDOMBLÉ E A UMBANDA DEVEM TRIUNFAR.

O mês de Agosto, de 1983, ficará na História do Brasil e dos cultos mediúni-
cos, como o ano da EMANCIPAÇÃO DAS VERDADES BÍBLICAS FUNDAMENTAIS, 
o ano em que os cultores da Graça do Mediunismo, que é de Deus, reclamou 
o direito inalienável de ser verdadeiro e independente de quaisquer religio-
sismos de fabricação humana.

Através dos africanos, que foram os Patriarcas Hebreus, e por meio de 
Anjos ou Espíritos Mensageiros, Deus PROMETEU A DOUTRINA MEDIÚNICA 
FUNDAMENTAL.

Através do africano Moisés, Deus entregou a Lei de Deus, o Código de Moral 
Inderrogável, e o Primeiro Batismo de Dons Mediúnicos, como devem ler no 
Livro de Números, capítulo 11. Deus fez Moisés entregar a Igreja dos Setenta 
Médiuns, para jamais faltar a Consoladora Revelação, ou dos intercâmbios 
entre encarnados e desencarnados.

Como os rabinos ou padres, ou vendedores de engodos ou formalismos 
enganadores, atraiçoaram Deus e Moisés, através dos africanos Profetas ou 
Médiuns, Deus prometeu a vinda de outro africano, Jesus, que seria Ungido 
Verbo Modelo de Comportamento, e o entregador do SEGUNDO BATISMO DE 
DONS MEDIÚNICOS.

De fato, vindo o africano Jesus, PASSOU A VIDA PÚBLICA PRATICANDO O 
MAIS BRANCO DOS MEDIUNISMOS, e, como muito bem ensina o Livro dos 
Atos dos Apóstolos, capítulos 1, 2, 3, 4, 7, 10 e 19, ENTREGOU O SEGUNDO 
BATISMO DE DONS MEDIÚNICOS, para jamais faltarem contatos entre encar-
nados e desencarnados.

E cumpre ler os capítulos 12, 13, e 14, da Primeira Epístola aos Coríntios, do 
africano Paulo de Tarso, por onde ele ensina como os Apóstolos cultivavam a 
Graça do Mediunismo ou Magismo Branco.

Estudem, os candomblesistas e umbandistas, como a Bíblia ensina sobre 
o Mediunismo, e cujos ensinos vieram por africanos, e não por outra raça 
qualquer, e, MENOS AINDA PELA BESTA APOCALÍPTICA, SURGIDA EM 313, EM 
ROMA, ATRAVÉS DO PRIMEIRO EDITO DE CONSTANTINO CLORO I, O TRAIDOR 
DO CRISTIANISMO DO CRISTO:

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 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.
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.”

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 caris-
mas 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 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 maravi-
lhas, 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.

Tendes aí, candomblesistas e umbandistas, e também os verdadeiros discí-
pulos dos africanos Moisés e Jesus, o documentário bíblico, ou enviado por 
Deus, sobre o Mediunismo, ou Magismo Branco, ou cultivo da Graça ofereci-
da por Deus, para não faltarem contatos entre encarnados e desencarnados.

Se alguém quiser fazer DAS GRAÇAS MEDIÚNICAS O PIOR DOS USOS, COMO 
A FEITIÇARIA, OU O COMÉRCIO DE ENGODOS, ISSO É COM OS QUE FAZEM 
POR ERRAR, e a Lei de Deus e a Modelagem de Jesus, advertem para sempre.

Desgraçadamente, para a Humanidade, ou TODA A CARNE, como ensina a 
Bíblia, surgiu na Roma do ano 313 a Besta Corruptora, através do Primeiro 
Edito de Constantino Cloro I, chamando a Graça do Mediunismo de COISA 
DO DIABO, a fim de o Império Romano poder impor a Inquisição sobre os 
discípulos dos africanos Moisés e Jesus, os Emissários de Deus que mais DIVI-
NAMENTE USARAM AS GRAÇAS DO MEDIUNISMO.

Faz mais de 1.600 anos que a Besta Romana domina reis, povos e nações, 
como bem ensina o capítulo 13, do Apocalipse. Mas, como devem todos os 
filhos de Deus estudar, no Sermão Profético e no Apocalipse, O FIM DA BESTA 
VIRÁ, E O TRIUNFO DO SANTO CULTIVO DO MEDIUNISMO ENSINARÁ SEGUN-
DO A VONTADE DE DEUS, ou como exemplificaram Moisés e Jesus.
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