
A Doutrina de Deus, atraiçoada, é que resultará nas tragédias apocalípticas 
que reduzirão os viventes a um terço. Maria em Fátima disse um quarto. Mas, 
entendam, jamais haverá FIM DO MUNDO OU FIM DA HUMANIDADE. Se lerem 
com um pouco de inteligência os capítulos 12, 19, 14, 21 e 22, do Apocalipse, 
tereis os informes necessários. Principalmente os 12, 19 e 14, que marcam a 
conduta humana, para o período: UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA. (Notem 
bem: a IMORALIDADE, OU DEPRAVAÇÃO, chegará a níveis insuportáveis. Cons-
ciências emporcalhadas procurarão justificar todas as podridões e fedores, tal 
como predizem: Romanos, 1, 22 a 32, e, Segunda Epístola de Pedro, capítulo 2).

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 Reintegração Total. O Espí-
rito 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 Inte-
gral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser Manifestador e 
Manifestação, tudo Manifestando e tudo Reintegrando. Eis o Divino Monismo.

ESPÍRITO FILHO – As centelhas emanadas, não criadas, contêm TODAS 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 filho de Deus, tudo voltará 
a ser Deus em Deus. Esta sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágo-
ras. Jesus viveu o Personagem Inconfundível de VERBO 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 espírito, ao atingir a 
União Divina, ou Reintegração, finda a tarefa do perispírito. Lentíssima é a auto-
divinização, isto é, o desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas. Tudo vai 
aumentando em Luz e Glória, até vir a ser Divindade Total, União Total, isto é, 
perdendo em RELATIVIDADE, para ganhar em DIVINDADE.

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 enten-
der isso).

Todos os demais informes, prometidos por Deus, para o findar do segundo 
milênio, estão no Livro: EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS.

Faça-se APÓSTOLO DA VERDADE, cooperando para a impressão e distribuição 
dos Boletins que apresentam o documentário bíblico-profético, isto é, que não 
adulteram textos, nem os escondem, para acobertar patifarias humanas.

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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QUAL O RESUMO DAS PROFECIAS,
ATINENTES AO FINDAR DO SEGUNDO MILÊNIO?

Quem quiser aquilatar o que terá de acontecer, ao findar do segundo milê-
nio, e com vistas à entrada no período apocalíptico chamado UM NOVO CÉU E 
UMA NOVA TERRA, terá de estudar o Sermão Profético, de Jesus, e o Apocalip-
se. Porque todos os demais profetizantes, e foram vários, tiveram de girar em 
torno das profecias bíblicas.

(Cumpre encarar, como CENTRO DE GRAVIDADE DAS PROFECIAS, a transição 
entre dois períodos distintos – a primeira metade evolutiva que passa, e a segun-
da que irá ter começo, depois das faxinas apocalípticas. Diferem um pouco as 
traduções, mas o espírito profético é este: “E vi um novo céu e uma nova terra, 
porque o primeiro céu e a primeira terra já não existiam”).

Estultícias humanas, que são muitas, e todas oriundas de religiosos profissio-
nais, de clerezias, ou de ismos e mais ismos, com seus fanatismos sectários, ou 
comerciais de variada ordem, incluindo os comércios livreiros, enceguecidos a 
bem de seus interesses mundanos, de pança, bolso, sexo, e também de mórbi-
dos ou doentios fanatismos, FECHAM OS OLHOS PARA AS PROFECIAS, conti-
nuam marchando no rumo errado, isto é, continuam praticando: ADULTÉRIOS 
DOUTRINÁRIOS!

QUAL É A DOUTRINA DE DEUS, QUE FOI ADULTERADA?
Todas as tragédias apocalípticas, do findar do segundo milênio, são devidas às 

corrupções que os fabricantes de religiões, clericais ou não, impuseram à Doutri-
na que Deus enviou, através de Moisés e de Jesus.

Fora de clerezias, de profissionais quaisquer, Deus entregou a Doutrina da 
Verdade, que consiste em cada filho de Deus, OU TODA A CARNE, viver a Lei 
Moral Básica, imitar o Verbo Exemplar vivido por Jesus, e, nobremente cultivar 
os Dons do Espírito Santo, ou Carismas, ou Mediunidades, para jamais faltar a 
consoladora comunicação entre encarnados e desencarnados. Porque a palavra 
anjo só quer dizer mensageiro espiritual, e mensageiro espiritual, bem o afirma 
a Bíblia inteira, são os mesmos desencarnados, dignos disso.

EIS A DOUTRINA QUE, SE VIVIDA, EVITARÁ TODAS AS TRAGÉDIAS
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 fingimen-
tos, 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 Profe-
tas 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. Estu-
dem 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 fenôme-
no mediúnico e não de homem, vem com os Dons do Espírito Santo ou Mediu-
nidades 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 contradi-
tórias, 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 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.”

MUITA ATENÇÃO – Embora bem intencionados, muito falharam os que fizeram 
compilações e codificações, no século dezenove. A falta de conhecimentos bíbli-
co-proféticos é que causou o mal. E tratar de EVANGELHO, sem entrar no Livro 
dos Atos, nas Epístolas e no Livro da Revelação, ou Apocalipse, foi desastroso. Na 
hora presente, leiam bem – Apocalipse, capítulos 12, 19 e 14, porque ninguém 
deterá os acontecimentos ali profetizados.

CUMPRE A CADA FILHO DE DEUS RESPONDER
Qual é o religiosismo, clerical ou não, que coloca tais verdades bíblicas ao 

alcance de TODA A CARNE, como a Bíblia proclama?
Por que, não o fazem?
E mudaria Deus a Verdade Doutrinária, por causa dos erros humanos?
Ou Jesus teria mudado de conceitos, sobre a Lei e os padres?

Estude, agora, cada filho de Deus, a Graça dos Dons Espirituais, ou Mediuni-
dades, que permitem a comunicabilidade entre encarnados e desencarnados. 
E tenha em mente isto: Para Seus filhos saberem da importância da Revelação 
Contínua, Deus enviou DOIS BATISMOS DE DONS ESPIRITUAIS – um por Moisés, 
e o outro pelo Verbo Exemplar RESSURRETO, para bem significar que os anjos 
são os encarnados, quando desencarnados, como o Verbo afirma em Mateus, 
22, versículos de 29 a 32.

Pela Graça dos Dons DERRAMADOS SOBRE TODA A CARNE, o Desígnio Divino 
é haver Cenáculos Doutrinários, onde sejam lembrados a Lei a ser vivida, o 
Verbo a ser imitado, e os Dons Intermediários cultivados NO SEIO DA LEI E DO 
VERBO MODELO, para evitar falsidades contra a Lei, o Verbo Modelo e a Graça 
dos mesmos Dons dados por Deus. (Mas, desgraçadamente, tudo quanto Deus 
enviou foi tripudiado, blasfemado, feito comércios idólatras, capacho de politi-
calhas imperialistas, manobrismos de súcias e camarilhas perversas).

ESTUDEM OS TEXTOS SOBRE OS DONS, E PARA QUE SERVEM
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 diver-
sas, 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 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 blas-
femar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” – Jesus em Lucas, 12, 10.
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