
(Depois de tamanhas patifarias, bem ou mal intencionadas, acumulam-se 
obras mediúnicas, e outras plenamente forjadas, onde o cúmulo do ridículo 
funciona, pois o jesus e os apóstolos de certas obras cometem entre si as 
mais escabrosas contradições, os mais evidentes exemplos de falta de zelo 
pelas verdades bíblico-proféticas. E, depois disso tudo, tudo vira comércio 
livreiro, capitais investidos que reclamam RESPEITO! E tais porcarias, quantos 
desvios tenebrosos causam?!...)

DOLOROSA VERDADE!
Com bem pouco papel escrito poderiam colocar O CONHECIMENTO DA 

DOUTRINA DE DEUS nas mãos de TODA A CARNE... (Porque a palavra HUMANI-
DADE não era usada na antiguidade). Mas, outra vez para desgraça dos filhos 
de Deus, várias modalidades de erros humanos tudo põem a perder, isto é, 
ou adulteram interpretações de textos, ou os escondem dos filhos de Deus, 
para acobertar interesses de máfias de variantes purulências.

FAXINAS APOCALÍPTICAS!
Por terem alterado a ordem numérica dos capítulos do Apocalipse, ao 

fazerem a Vulgata, importa ler nesta ordem, para saber dos cataclismos que 
farão RETORNAR À DOUTRINA ENVIADA POR DEUS, e, também, da entrega 
das PROMESSAS DE DEUS, para antes do findar do segundo milênio: capítulos 
10, 11, 12, 19, 14, 21 e 22. (O cap. 13 devia estar antes dos 10, 11 e 12, por 
indicar o aparecimento da besta romana, a grande corruptora).

Depois da guerra atômica, o apocalíptico dilúvio de fogo, que reduzirá 
os viventes a um terço (e Maria em Fátima disse um quarto), com todas 
as terríveis consequências teratogênicas que vai deixar, cada filho de Deus 
vai entender a importância – DESTA MENSAGEM DIVINA. Porque há UM 
PROGRAMA DIVINO, UM DESÍGNIO DO PRINCÍPIO, para o Espírito e a Matéria, 
Mundos e Humanidades, e nenhuma patifaria humana poderá contra.

E se a FAXINA APOCALÍPTICA tiver de ser, como realmente será, TERRÍVEL, 
a culpa é dos erros cometidos: porque ninguém quer deixar os caminhos de 
erro, as misérias humanas com as quais muito afina, seja por questões de 
bolso, estômago, sexo, orgulhos, vaidades, prepotências mandonistas, etc.

No Livro: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS estão os informes 
que Deus promete, no Apocalipse, com vistas aos ciclos porvindouros, e para 
quem herdar a Terra dos tais futuros ciclos porvindouros.

Ajude a imprimir e a distribuir os Boletins que, COM O MÍNIMO DE PAPEL, 
entregam a cada filho de Deus a Doutrina que Deus entregou através de 
Moisés e de Jesus. Porque tudo o que for contra a Lei, a Significação do Verbo 
Modelo, e o nobre cultivo dos Dons Intermediários, será fatalmente varrido 
pela Justiça Divina. EXAMINEM AS ESCRITURAS, para saberem que tempos 
chegaram, e para que fins – porque Deus não faltaria com Suas Promessas.

OSVALDO POLIDORO.

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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O VERDADEIRO INFELIZ É AQUELE QUE RETARDA
O DESABROCHAR DO DEUS INTERNO

O Princípio Onipresente, ou Deus, não cria fora, não tira do nada, apenas de 
Si Mesmo emana, com todas as Virtudes Divinas em Potencial.

Depois de emanar de Si Mesmo, o Princípio Único propicia aos espíritos 
Seus filhos todos os recursos, em Leis, Elementos e Fatos: para que Seu filho 
tenha como desabrochar as Latentes Virtudes Divinas, o Deus Interno.

Há, portanto, o Princípio Único ou Deus; o Espírito e a Matéria; Mundos e 
Humanidades; e Leis Regentes Fundamentais, rigorosas, por cima das quais 
jamais alguém passará.

Três Fatores Doutrinários Fundamentais Deus entregou a Seus filhos, para 
que, CONHECENDO-OS E VIVENDO-OS, ter os meios de desabrochar o DEUS 
INTERNO, ou as Latentes Virtudes Divinas, com muito menos sofrimentos e 
retardamentos.

Porque aquele filho que erra para com os Três Fatores Doutrinários Funda-
mentais, terá de purgar, ou nas trevas da subcrosta, ou nas trevas umbrosas, 
ou nas encarnações expiatórias – cheias de dores, angústias, desesperos...

OS TRÊS FATORES DOUTRINÁRIOS FUNDAMENTAIS
A – A LEI DE DEUS,
B – O VERBO EXEMPLAR, OU MODELAR E MODELADOR,
C – OS DONS DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS OU MEDIUNIDADES, OS 

VEÍCULOS DA COMUNICAÇÃO DOS ANJOS, QUE QUER DIZER: ESPÍRITOS 
MENSAGEIROS.

(Desgraçadamente, erros humanos tudo corromperam, desviaram, criando 
religiões, clerezias, ismos e mais ismos, súcias e camarilhas politiqueiras, 
que, de muitos modos, querem é a obediência e o dinheiro dos trouxas, dos 
bobos)

ESTUDE BEM, CADA FILHO DE DEUS, A DOUTRINA DA VERDADE
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.
MARCAS DO VERBO EXEMPLAR – É de antes de haver Mundo, anuncia-

do 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 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.

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 RABINOS OU 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 MEDIUNIDADE!
“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 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.

Se Jesus fosse salvador gratuito de alguém, jamais remeteria à Lei, com o 
rigor que o faz. Leiam BEM as 2 últimas expressões de Jesus, na cruz, para 
saberem como entender Deus e Sua Divina e Impoluta JUSTIÇA.

Não façam, como os hipócritas, longos discursos sobre o AMOR; façam 
como Deus manda – apliquem o tempo no BEM-FAZER, que é melhor. E fora 
do respeito à VERDADE, pode alguém fazer como Deus quer?!...

(O Fator Intermediário dado por Deus são os Dons que permitem o exercício 
da Consoladora Revelação. Isso, para que a Doutrina da Verdade seja viva e 
perene. Desgraçadamente, todas as marcas de sujidades humanas surgiram, 
através dos milênios, corrompendo, desviando, blasfemando: foram e são 
clerezias purulentas, idólatras, comerciando vestes e gestos palhaços diante 
de paus e pedras, e outros fazendo longos e hipócritas discursos, porém 
sempre colocando fora de tudo o RESPEITO À LEI DE DEUS, O RESPEITO À 
SIGNIFICAÇÃO DO VERBO EXEMPLAR, E O RESPEITO AO PURO, NOBRE E 
SIMPLES CULTIVO DOS DONS ESPIRITUAIS, QUE PERMITEM OS INTERCÂM-
BIOS ENTRE ENCARNADOS E DESENCARNADOS)

(E aqueles que, no século dezenove, fizeram compilações e codificações, 
tanto ignoraram as VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS, tudo o que vai do Gênese 
ao Apocalipse, que mais entregaram falhas, omissões, erros crassos, conceitos 
ridículos, etc. Fazerem obras em nome da Doutrina ENVIADA POR DEUS, mais 
tarde dita EVANGELHO, sem saber realmente da Tarefa dos Patriarcas; sem 
saber o que realmente fez Moisés; sem saber do trabalho dos Profetas; sem 
entender da SIGNIFICAÇÃO DO VERBO MODELO; sem entender do TÚMULO 
VAZIO; sem falar do GLORIOSO PENTECOSTES; sem adentrar o Livro dos Atos 
dos Apóstolos; sem precisar o testemunho dos Apóstolos sobre a Graça dos 
Dons Mediúnicos; e sem entender coisa alguma do INCONFUNDÍVEL APOCA-
LIPSE, é errar muitíssimo, é ajudar nos desvios comprometedores!)
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