
PRECE AO ANJO GUARDIÃO
Pai Divino, Sagrado Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, Cau-

sa Originária do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humanidades, e 
das Leis Regentes Fundamentais, da mais Absoluta às mais relativas.

Sagrado Princípio, na consciência de ser filho Teu, portador de Virtudes 
Divinas em Potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo, 
nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas difi-
culdades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante 
Tua Divina Justiça, a Ti rogo, Pai Divino, a Graça de comungar com o meu 
Anjo Guardião, o espírito por Ti designado a ser inspirador dos melhores 
pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de co-
meter desvios comprometedores, encontre o Reto Caminho, a vivência da 
Tua Lei Moral, a imitação do Verbo Exemplar que nos enviaste, e o nobre 
cultivo dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, os veículos 
da comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, aqueles Teus servos 
produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos.

E a ti, meu Anjo Guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos 
momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes 
e inconfundíveis inspirações. Tendo consciência do quanto é deficiente a 
condição de encarnado, apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão, 
porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver 
tuas inspirações.

Amparado nas Divinas Graças de Deus, através de tuas sublimes inspi-
rações, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que 
venha a poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é DAR DIG-
NOS FRUTOS PELO EXEMPLO, trilha única que remete à Sagrada Finalidade, 
que é a Reintegração no Sagrado Princípio..

OBS.: Os Dons Espirituais são dados por Deus para que haja os intercâm-
bios entre os dois planos da vida, e para que Deus, através de Seus Anjos, 
que quer dizer apenas Espíritos Mensageiros, entregue Ensinos e Graças 
Múltiplas.

Sobre os Anjos Guardiães, Deus vos ensina totalmente, quando foi da 
crucificação de Jesus. Aprendam com Deus em Lucas, 22, 43, que assim 
avisa: “E APARECEU-LHE UM ANJO DO CÉU QUE O CONFORTAVA”.
E TAMBÉM NO INÍCIO DA VIDA MESSIÂNICA DE JESUS, BEM QUE DEIXOU 
ESTES ENSINAMENTOS: “VEREIS OS ANJOS DE DEUS SUBINDO E DESCEN-
DO SOBRE O FILHO DO HOMEM”.
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Axiomas e Corolários

DEUS

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.
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.
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OSVALDO POLIDORO

EVANGELHO ETERNO OU DIVINISMO – APOCALIPSE, 14, 6.

“NÃO SÓ PARA RESTAURAR O QUE DEUS ENTREGOU POR MOISÉS E 
JESUS, ELIAS DEVIA VOLTAR, MAS TAMBÉM PARA ENTREGAR O EVAN-
GELHO ETERNO, OU DIVINISMO, QUE DEUS SÓ VEIO A PROMETER NO 
APOCALIPSE, CAPÍTULO 14, VERSÍCULOS DE 1 A 6.”

USEM AS MAIS PODEROSAS ORAÇÕES.

USEM ÁGUAS FLUIDIFICADAS E ENERGETIZADAS.

Este Livreto foi feito, para no mínimo de tamanho físico, apresentar aos 
precisados de Socorro Divino, quer os Sagrado Documentário que a Bíblia 
apresenta, quer as Orações mais diretamente evocativas e rogativas, por 
constituir o tempo chegado, o findar do II Milênio, aquele em que a Huma-
nidade irá enfrentar grandes e muito evidentes perigos, apontados por 
Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, os mesmos que o Apocalipse apresen-
ta nos capítulos 17, 18 e 19.

Valham-se do Ensinos Divinos sobre a Lei de Deus, os Textos Bíblicos sobre 
as Graças do Santo Mediunismo, e o Maravilhoso Trabalho das Legiões 
Angélicas, dos Espíritos Mensageiros de Deus.

LEVEM AOS CONFINS DA TERRA, OS ENSINOS 
DA DOUTRINA QUE É DE DEUS!

Façam-se Apóstolos da Verdade, porque de Apóstolos do Hipocritismo 
Religiosista a Terra está cheia demais.

Coopere para divulgar esta MENSAGEM DIVINA.
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AXIOMAS E COROLÁRIOS

Os corolários existem em função dos axiomas, isto é, as verdades meno-
res existem em função das verdades maiores. Toda verdade central se 
desdobra em verdadezinhas periféricas, e, para quem conhece a VERDA-
DE MATRIZ, certamente torna-se fácil compreender o lugar certo, a impor-
tância relativa das verdadezinhas periféricas. O grande mal deriva daque-
les que, não conhecendo a VERDADE MATRIZ, ou a VERDADE CENTRAL, 
endeusam as verdadezinhas periféricas, dogmatizando sobre infantilismos, 
mediocrismos, e, muitas vezes, propositalmente forjam maquinações, 
engodos e monopólios, com vistas a criminosos interesses criados, etc.

  Como a tese em curso é a VERDADE FUNDAMENTAL, DEUS OU PRINCÍ-
PIO, de onde tudo emana, onde tudo é, movimenta e tem finalidade a ser 
atingida, temos de encarar o problema do espírito-filho, na pessoa do ser 
humano ou inteligentizado, que já pode e deve encarar com TODO RESPEI-
TO a sua ORIGEM DIVINA, as VIRTUDES DIVINAS que contém em potencial, 
e, portanto, tratar do problema do DESABROCHAMENTO INTERNO, daque-
le REINO DE DEUS de que Jesus tratou, lembrando que está dentro de cada 
um, jamais vindo com mostras exteriores.

Como o processo evolutivo é movimento de baixo para cima, da ignorância 
para o CONHECIMENTO, do mal para o BEM, quem quiser estudar encon-
trará nos Grandes Iniciados, Mestres ou Cristos, ou nas Grandes Bíblias da 
Humanidade, COMO LINHA-MESTRA DOUTRINÁRIA FUNDAMENTAL, esta 
realidade simples:

A – Um Princípio, Deus ou Pai Divino, Origem de tudo e de todos, Susten-
tador e Destinador, ou de Onde e de Quem tudo parte e para Onde tudo 
retornará;

B – Espírito e Matéria, Mundos e Humanidades, tudo sujeito a Movi-
mento e a Processo Evolutivo, isto é, obrigado por Leis Regentes ao devido 
retorno;

C – Para os espíritos voltarem a ser DEUS EM DEUS, ESPÍRITO E VERDA-
DE, ou realizarem em si o VÓS SOIS DEUSES, uma JUSTIÇA DIVINA de tudo 
cuida, obrigando no sentido de harmonizar com as LEIS REGENTES FUNDA-
MENTAIS, porque no PRINCÍPIO OU DEUS NÃO EXISTEM PARTICULARIS-
MOS, TUDO É GERAL OU UNIVERSAL;

D – Sendo que, sem MORAL e sem AMOR nada é possível realizar no 
sentido da volta à UNIDADE DIVINA, pelos Escalões Direcionais enviou, o 
PRINCÍPIO, AS SUAS DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS, isto é, a 
LEI MORAL e um FILHO MODELO, Cristo Exemplar, Síntese de Amor-renún-
cia, Exemplo de Obediência às Leis Regentes Fundamentais;
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E – E como a Humanidade de um Planeta é constituída de encarnados e 
desencarnados, nada mais simples e normal, que uma GRAÇA intermediá-
ria existisse, a Revelação, o Consolador ou Paráclito;

F – Não haveria a Revelação, o Consolador, sem que houvesse o ELEMEN-
TO VEICULADOR, A MEDIUNIDADE, OS DONS DO ESPÍRITO SANTO OU 
CARISMAS;

G – O VERDADEIRO CRISTIANISMO é a síntese da Lei Moral, do Cristo 
Amor-renúncia e do Consolador generalizado, e como escandalizar a Deus 
ninguém conseguirá, todo filho de Deus, através do Espaço e do Tempo, 
virá a conhecer e a praticar certo, sob a tangência da IMPOLUTA JUSTIÇA 
DIVINA;

H – No Espaço e no Tempo todos os fenômenos têm cumprimento, e, 
portanto, como o Evangelho termina os informes no Apocalipse, na Reve-
lação dos Futuros Acontecimentos, quem quiser ser inteligente e honesto, 
repare que o Apocalipse manda prestar atenção nos TEMPOS E TEMPOS, 
MEIOS TEMPOS E MAIS TEMPOS, etc.;

I – Estúpido e ridículo é o homem que se arvora em juiz de Deus, prin-
cipalmente quando esse homem é portador de um título de sabedoria, 
de autoridade, aquilo que deveria fazer dele um reconhecido portador de 
tremendas relatividades, isto é, falibilidades.

ESPÍRITO SANTO OU CARISMAS

Importa que sejam estudados os textos bíblicos que tratam do assunto, 
porque dentre as Onze Grandes Bíblias da Humanidade, a única que disso 
trata é a Bíblia judeu-cristã. Convém considerar estas citações bíblicas:

1 – Moisés desejando o Espírito de dons e sinais para toda a carne;
2 – Isaías afirmando que o Cristo Modelo o teria SEM MEDIDA;
3 – Isaías, Jeremias e Joel, recebendo Mensagens Divinas, prometendo 

que seria derramado sobre a carne o Espírito de dons e sinais;
4 – João Batista afirma que Jesus, o Cristo Exemplar, teria o Espírito de 

dons e sinais SEM MEDIDA;
5 – João Batista afirmando que Ele seria o Derramador do Espírito de 

dons e sinais sobre a carne;
6 – Jesus afirmando que o Pai enviaria, em Seu nome, o Derrame de Espí-

rito de dons e sinais, sobre toda a carne;
7 – O Livro dos Atos trata da Vida Mais Singular, do mais Singular dos 

Grandes Iniciados, e, também, do mais Singular dos Batismos, que foi o 
Batismo de Espírito Santo, dons ou carismas;

8 – Pedro, no Livro dos Atos, afirma sobre o quê Jesus edificou a Doutrina 
do Caminho – DONS DO ESPÍRITO SANTO;

9 – Paulo, nos Atos dos Apóstolos, impõe as mãos, para que pessoas reve-
lem os seus dons espirituais ou carismas;

10 – Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios, capítulo doze, fala sobre os 
nove carismas ou nove dons do Espírito Santo;

11 – Paulo, no capítulo quatorze, da mesma Epístola, fala das sessões dos 
Apóstolos, para o cultivo das nove mediunidades ou carismas;

12 – João Batista, que foi o Anjo Relator do Apocalipse, afirma nesse 
Livro da Revelação, que O TESTEMUNHO DE JESUS É O ESPÍRITO DE PROFE-
CIA, isto é, os DONS DO ESPÍRITO SANTO, a parte tangente e imediata do 
VERDADEIRO CRISTIANISMO.

PUREZA DOUTRINÁRIA

Os Grandes iniciados ou Cristos não fundaram religiões, mas logo apare-
ceram os fabricantes de aranzéis, liturgias, engodos, malícias, idolatrias, 
etc. E como em tudo isso sempre houve o profissionalismo, ou o zelo pelos 
quistos monopolistas, ou tribofeiros, apareceram também os propagandis-
tas da hipócrita PUREZA DOUTRINÁRIA. Em se tratando de VERDADEIRO 
CRISTIANISMO, síntese geral iniciática, importa considerar:

A – Moisés saiu da carne afirmando: “O Senhor Deus tirará do meio de 
vós um profeta igual a mim, e, aquele que o não ouvir, será riscado do 
livro da vida”;

B – Jesus saiu da carne dizendo: “Tenho muito para vos dizer ainda, 
porém vós não o podeis suportar agora”;

C – Kardec e a Codificação advertem, serem incompletos, falhos e omis-
sos, carecentes de reparos e progresso;

D – A Codificação promete a volta de Kardec, em novo corpo e em outras 
condições, para então terminar a restauração do Cristianismo, e informar 
aquilo que os TEMPOS APOCALÍPTICOS assinalam, ou que as PROMESSAS 
DIVINAS CUMPREM;

E – Como o VERDADEIRO CRISTIANISMO começa no Velho Testamento e 
termina no Apocalipse, ou nos milhões de anos para onde se prolonga o 
PROGRAMA DIVINO, é tremendamente ridículo aceitar a Codificação como 
obra restauradora completa, uma vez que NEM SEQUER ENTROU NOS 
ATOS, NAS EPÍSTOLAS E NO APOCALIPSE, bem assim como não cogitou de 
SUAS RAÍZES DOUTRINÁRIAS, contidas no Velho Testamento;

F – O trabalho restaurador, de Kardec, está ligado à promessa da volta de 
Elias, ou dos cinco capítulos do Apocalipse, que tratam do assunto restau-
ração, daquele Semelhante ao Filho do Homem, que tudo guiará com vara 
de ferro, do Cavaleiro Branco e do mais profundo movimento renovador da 
História da Humanidade, que é a entrada no período apocalíptico intitula-
do NOVO CÉU E NOVA TERRA;
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G – Acautelem-se os parlapatões da PUREZA DOUTRINÁRIA, do hipocritis-
mo farisaico dos que se julgam donos da Verdade e da Doutrina, dos poli-
tiqueiros carcomidos e dos invertidos de variada ordem, porque a VERDA-
DEIRA RESTAURAÇÃO tem por fundamento a Lei Moral, o Cristo Exemplo de 
Comportamento, o Consolador por Ele generalizado e os FATOS DO NOVO 
CÉU E DA NOVA TERRA;

H – Portanto, o movimento restaurador, que começou na prática em 
João Huss, passando por Lutero e por Kardec, jamais poderia terminar em 
Kardec e na Codificação, isto é, numa obra incompleta, falha, omissa, etc.

METAMORFOSE DO PERISPÍRITO

Acima de religiões e sectarismos, importa entender as realidades do carro 
da alma ou perispírito, pois o seu problema fundamental é de CONHECER 
A VERDADE E PRATICAR O BEM. Estude-se bem:

1 – A centelha é emanada do Princípio como óvulo espiritual, contendo 
todas as VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL;

2 – Nos primórdios do processo evolutivo, forma ao redor uma coroa 
de Luz Divina, na qual vão comparecendo, ao longo dos milhões de anos, 
os elementos Energia, Éter e Substância, tudo gamático ou apresentando 
escalões vibracionais, também se formando os chacras ou centros de Ener-
gia;

3 – Quando o espírito tenha chegado ao homem dito sábio, agora dire-
mos tipo padrão ou comum, chegou a ter os elementos acima menciona-
dos, ou com tais elementos e chacras, para poder acionar o corpo, com 
todos os seus órgãos e membros. Em outros escritos estão os pormenores 
sobre o assunto;

4 – Portanto, o carro da alma ou perispírito é totalmente mutável, trans-
mutável ou sujeito a metamorfoses, pois é pela CONSCIENTIZAÇÃO DO 
INDIVÍDUO que terá de CONHECER A VERDADE E PRATICAR O BEM, até vir 
a ser DEUS EM DEUS, ESPÍRITO E VERDADE, isto é, realizar em si a UNIÃO 
DIVINA, provando o VÓS SOIS DEUSES;

5 – Jamais cometa alguém a asneira de confundir estágios do perispírito, 
ou carro da alma, com a FINALIDADE TOTAL DO MESMO, porque o espírito 
começa a movimentar tudo em termos de automatismos inconscientes, 
depois instintos, depois inteligência, vindo por esforço próprio e INTEIRA 
CONSCIÊNCIA, a se tornar livre de tudo, quando atingir a condição de ESPÍ-
RITO E VERDADE, COMO DEUS O É;

6 – Sem Moral Divina, sem Amor Divino e sem Revelação Divina, ninguém 
chegará a isso, e, portanto, quando Deus enviou a Lei Moral, o Cristo Modelo 
e a Generalização do Consolador, não foi por ser ignorante ou errado, tardo 

ou inconsciente, como pretendem as purulências materialistas, farisaicas, 
politiqueiras, etc.;

7 – Esta realidade deve prevalecer, acima de qualquer outra, na mente de 
todo filho de Deus, que venha a herdar a terra dos futuros ciclos evolutivos, 
ou aquele tempo que constitui O NOVO CÉU E A NOVA TERRA, a segunda 
metade evolutiva do Planeta e da Humanidade: Ninguém será eternamen-
te filho de Deus;

8 – Apressar a volta ao CADINHO DIVINO é o mais inteligente a fazer, e, 
como qualquer pessoa pode reconhecer, a regra fundamental é: CONHE-
ÇA A VERDADE E PRATIQUE O BEM. Esta regra engloba todas as VERDA-
DES REVELADAS, a sabedoria de todas as Grandes Bíblias da Humanidade, 
porque filtra totalmente a Lei Moral e o Cristo Modelo de Comportamento;

9 – Entretanto, cumpre saber e estar prevenido, porque os religiosos 
profissionais, as clerezias exploradoras da ignorância humana, os politi-
queiros e os fabricantes de quistos farisaicos, com suas prepotências domi-
nadoras e exploradoras, de tudo hão de fazer, e a tudo recorrer, para não 
perder seus domínios nefandos;

10 – É necessário ler: Romanos, 1, 22 a 32, e, com muito tirocínio, o capítu-
lo final do Apocalipse. Suas tremendas advertências previnem contra toda 
sorte de desvios, de falsas ciências e falsas bondades, de mórbidas inclina-
ções ou doentias manias, que costumam dominar encarnados e desencar-
nados menos avisados, metidos a salvadores da Humanidade, profetas de 
si mesmos ou de suas doentias concepções, a ponto de se julgarem acima 
da Lei de Deus e do Cristo Divino Modelo de Conduta.

O VERDADEIRO LIVRO DOS MÉDIUNS

O Livro dos Atos dos Apóstolos é o livro singular, que revela a volta da vida 
mais singular, para apresentar e presentear a carne toda, com o mais singu-
lar de todos os batismos, que foi o BATISMO EM DONS DO ESPÍRITO SANTO. 
Todos os demais livros, que tratam de dons mediúnicos ou carismas, são 
apenas parasitas ou derivados. Cumpre, a todo portador de mediunidades 
ou carismas, que ouse falar em Deus e no Cristo Modelo, conhecer o mais 
possível, aquilo que o Livro dos Atos significa, para o VERDADEIRO CRIS-
TIANISMO. É necessário estar alerta, para não cair nas malhas de espíritos 
de erro, encarnados e desencarnados, metidos a mestres em Israel, e que 
falando em Deus, na Verdade, no Cristo Modelo e no Evangelho, desviam 
as gentes dos estudos bíblicos, afastam do Livro dos Atos, escondem as 
Epístolas e renegam as infalíveis previsões e as tremendas advertências do 
Apocalipse, o Livro por onde Deus aponta o DESTINO DO MUNDO E DA 
HUMANIDADE.
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PRECE DE ABERTURA

Ao Sagrado Princípio, Deus e Pai Divino, dirigimos nossos anseios, como 
servos humildes da Excelsa Doutrina do Caminho, ensinada e praticada por 
Jesus, o Cristo Exemplo de Conduta, a fim de pedir as Graças que possamos 
merecer.

Dá-nos, Sagrado Princípio, o amparo das Legiões Mensageiras; envia-nos, 
Pai Divino, a Luz da Verdade, para que, estribados nas práticas doutriná-
rias vinculadas aos Patriarcas, Profetas, ao Cristo Modelo e aos Apóstolos, 
possamos trabalhar pela Restauração do Verdadeiro Cristianismo, a Trilha 
Iniciática que conduz à divinização do espírito.

Sagrado Princípio, concede a Teus filhos a Graça de UM NOVO PENTE-
COSTES para que, cheios de DONS DO ESPÍRITO SANTO, mediunidades ou 
carismas, possam eles conhecer Teus Santos Desígnios, e, também, com os 
sinais e prodígios daí decorrentes, encham a Terra de verdadeiros ensinos 
evangélicos.

Perdoa, Senhor, as ignorâncias e fraquezas de Teus filhos ainda incons-
cientes, negligentes e imponderados.

Afasta de Teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do 
ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os 
espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da Verdade, do 
Amor e da Virtude.

Inspira Teus filhos, Senhor, no sentido de CONHECER A VERDADE E PRATI-
CAR O BEM, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o 
CRISTO INTERNO, que é o SAGRADO OBJETIVO DA EXISTÊNCIA.

Pai Santo, infunde em Teus filhos o sentimento de respeito às Verdades 
Eternas, Perfeitas e Imutáveis, para que, modificando a conduta, venham a 
transformar a Terra em um Mundo de Paz e Ventura, sem ignorância e sem 
erros, sem desesperos e sem lágrimas.

EDUCAÇÃO DA CRIANÇA OU DO ESPÍRITO?

1 – O espírito, saindo do Princípio como óvulo, com todas as VIRTUDES 
DIVINAS EM POTENCIAL, herda do mesmo Princípio ou Deus todos os fato-
res, em leis, elementos e meios, para se desabrochar, até VOLTAR A SER 
DEUS EM DEUS OU UNO;

2 – Quanto mais for subindo na escala evolutiva ou biológica, ou no enten-
dimento, aonde pontificam a VERDADE como conhecimento, o AMOR como 
conduta e a VIRTUDE como qualidades acumuladas, tanto mais virá a ser 
RESPONSÁVEL PERANTE A JUSTIÇA DIVINA;

3 – Para desabrochar as VIRTUDES DIVINAS, entre outros fatores, a REEN-
CARNAÇÃO oferece oportunidades totais, porque coloca o espírito frente a 

todos os motivos necessários, espirituais, físicos, morais, científicos, técni-
cos, etc.;

4 – Ser criança material, ou na carne, decorre de ser CRIANÇA ESPIRITU-
AL, sem fator evolutivo ponderável;

5 – Ser criança material, ou na carne, decorre de lei natural, por Determi-
nação Divina, porque o processo evolutivo, ou desabrochante, determina 
reencarnar, seja o espírito mais ou menos evoluído, melhor ou pior, tenha 
ou não carma negativo a ressarcir;

6 – Reencarnar é lei, para desabrochar o DEUS INTERNO, A CENTELHA QUE 
DEVE VOLTAR À UNIDADE DIVINA, OU SER ESPÍRITO E VERDADE, COMO O 
PRINCÍPIO O É;

7 – Há espíritos, em todos os graus da escala evolutiva, que não devem 
crimes, porém devem a si mesmos a obrigação de IR DESABROCHANDO AS 
VIRTUDES DIVINAS, QUE CONTÉM EM POTENCIAL;

8 – Há espíritos, em cujo carma estão as marcas dos crimes cometidos, 
e que, independente do FATOR EVOLUTIVO NORMAL, estão obrigados aos 
devidos ressarcimentos;

9 – Em muitos espíritos estão as marcas negativas e positivas, em grau 
relativo, favorecendo descontar faltas e acumular méritos desabrochantes, 
em uma mesma encarnação;

10 – Entenda bem, cada um, que o problema do espírito não é de PURIFI-
CAÇÃO, mas sim de DESABROCHAMENTO DAS VIRTUDES DIVINAS, até vir a 
ser, COMO DEUS, ESPÍRITO E VERDADE;

11 – Por três motivos o espírito reencarna: PROVAS OU TRABALHOS 
DESABROCHANTES DAS VIRTUDES DIVINAS QUE CONTÉM EM POTENCIAL; 
EXPIAÇÕES DE FALTAS OU CRIMES COMETIDOS; E, TAREFA MESSIÂNICA OU 
DE CARÁTER MUITO SUPERIOR;

12 – Em muitos casos, numa mesma encarnação, podem estar em pauta 
encarnacionista os três fatores: PROVAS EVOLUTIVAS, EXPIAÇÃO E MISSÃO. 
Cumpre notar, entretanto, que nas graves expiações, ou nas grandes 
missões, salientam-se os mais severos programas encarnacionistas, onde 
o trabalho dos Altos Mentores Programadores pontifica, com observações 
ou controles que marcam todo o tempo de encarnação do espírito;

13 – Na Terra, as religiões e os sectarismos dão testemunhos de profunda 
ignorância, de graves falhas, quando se trata de ensinar o certo, sobre tudo 
quanto diz respeito ao espírito;

14 – Na Terra, os que se julgam adultos falham gravemente, quando se 
trata do verdadeiro ensino, a adultos e não adultos, porque o COMPOR-
TAMENTO deriva de fanatismos religiosistas, sectários, e de outros tantos 
mórbidos registros;
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15 – A Lei Moral e o Cristo Modelo, falando muito menos, certamente 
ensinam tudo certo e para sempre, para crianças de todas as idades, prin-
cipalmente adultas...;

16 – Por causa do passado, da ignorância acumulada e dos vícios reli-
giosistas e sectários, e outros tantos mórbidos misoneísmos, os terrícolas 
não entendem o que Jesus proclamou: “DAÍ DIGNOS FRUTOS PELO EXEM-
PLO”... Quem, como adulto, pai, mãe, irmão, mestre, ou preceptor de qual-
quer nível, não dá DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO, como pode ensinar a 
criança?;

17 – Quando, alguém do plano espiritual, de bom gabarito, encara o 
encarnado, ou o marionete que movimenta sobre a Terra, nada mais vê que 
não seja um fanático desta ou daquela panelinha ou igrejinha capciosa...;

18 – Como o NOVO CÉU E A NOVA TERRA despontam nos horizontes da 
História, devemos lembrar a todos os terrícolas, que a Lei Moral, o Cristo 
Modelo e o Consolador por Ele generalizado, tal e qual como está ordena-
do no primeiro capítulo do Livro dos Atos, terá que se estender sobre toda 
a carne, ou Humanidade, modificando totalmente os usos e costumes;

19 – Cremos ser dispensável, avisar que DEUS NÃO PRECISA MUDAR DE 
CONDUTA;

20 – Entretanto, não se esqueçam os homens, a JUSTIÇA DIVINA obriga-
rá o homem a mudar, custe o que custar. Mais uma vez, lembramos aos 
inteligentes e honestos, a importância de ler os cinco últimos capítulos do 
Apocalipse, porque, além de avisar sobre as profundas renovações cíclicas, 
salientam acima de tudo que o REINO DE DEUS E SUA JUSTIÇA, para todos 
os efeitos, controlam tudo na vida dos filhos do mesmo Deus;

21 – Sendo assim, que a JUSTIÇA DIVINA prevalece sobre tudo e todos, 
saibam ou não, queiram ou não os homens, o principal que cumpre aos 
adultos praticarem, em favor da educação da criança, é DAR DIGNOS 
FRUTOS PELO EXEMPLO;

22 – E quando se trata da LEI MORAL, CRISTO DIVINO MOLDE E CONSO-
LADOR POR ELE GENERALIZADO, os donos de religiões, seitas, camarilhas, 
súcias, igrejinhas, panelas e panelinhas, dão os mais hipócritas exemplos, 
mentem sobre textos bíblicos, escondem verdades iniciáticas, tudo fazem 
para que tribofes humanos prevaleçam sobre Mandamentos Divinos;

23 – Jamais descobertas científicas ou técnicas, traduzem ou significam, 
que alguém, ou algum país, raça ou povo, venha a ter o direito de SE CONS-
TITUIR NO ALGOZ de seu irmão;

24 – Jamais algum meio de comunicação, ou facilidade de ensino, repre-
senta para alguém, o direito de escandalizar o “AMAI-VOS UNS AOS 
OUTROS”;

25 – Portanto, pense na educação da criança, aquele que se educou 
primeiro, que primeiro descobriu, que CRISTIANISMO É MORAL DIVINA, 
AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA;

26 – Porque a ignorância e a hipocrisia não herdarão O REINO DE DEUS. 
E para herdar O REINO DE DEUS, a Lei Moral manda respeitar o Princípio 
e amar o próximo, enquanto que o Cristo Modelo ensina a RENUNCIAR 
ATÉ O SUPREMO SACRIFÍCIO. Escondendo verdades bíblico-proféticas, e 
apresentando aranzéis hipócritas, que defendem suas míseras inclinações 
mundanas, ou mórbidas manias dominadoras, é que os donos de religiões 
e sectarismos vão dar DIGNOS EXEMPLOS ÀS CRIANÇAS? Perante Deus, ou 
a plenitude espiritual, os terrícolas são todos crianças... Mas as crianças 
hipócritas valem muito menos. E não vivam falando em AMOR, segundo o 
ritual da mesma hipocrisia, porque por cima da JUSTIÇA DIVINA ninguém 
jamais passará.

REINO DE DEUS E SUA JUSTIÇA

Como a evolução é feita debaixo para cima, da inconsciência para a PLENA 
CONSCIÊNCIA, ou integração no Princípio ou Deus, com toda facilidade o 
espírito menos evoluído atende aos clamores da inferioridade, desleixando 
suas obrigações para com a plena conscientização divinista. É necessário 
muito esforço, em termos de conhecimento e aplicações, para vencer a 
inércia mental e funcional.

Aos espíritos embrionários, ou ainda abaixo de certo nível consciencio-
nal, não soa bem a sentença de Jesus, que MANDA PRIMEIRO ATENDER AO 
REINO DE DEUS E SUA JUSTIÇA, PARA TER O MAIS TUDO POR ACRÉSCIMO. 
Entre os espíritos embrionários, que não conseguem entender isso, e o 
Cristo Modelo que assim recomendou, existe a diferença que há, entre o 
meio-dia e a meia-noite... Um representa a matéria, que lhe impõe suas 
grosseiras imposições, enquanto o outro, o Cristo Exemplar, fala do Seu 
Reino, da União Divina e Seus gloriosos esplendores.

Com a entrada no período chamado NOVO CÉU E NOVA TERRA, ou em 
função dos ciclos evolutivos porvindouros, nenhum espírito tem o direito 
de se descuidar, da obrigação de entender o que Jesus quis dizer, mandan-
do colocar o Reino de Deus e Sua Justiça, acima de todas as cogitações. 
Importa considerar os fatores reflexos, as consequências, o resultado das 
ações, e, portanto, como outros tempos significam outras e muito mais 
importantes obrigações, a hora histórica de assumir com severidade os 
deveres espirituais, não admitirá negligências.

Certo é que o relativo livre arbítrio funciona, até certo ponto, nunca porém 
com validade para ESCANDALIZAR A JUSTIÇA DIVINA, quando a ordem dos 
ciclos, ou dos tempos apocalípticos, determinam mudanças imperiosas. 
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Através de sua conduta, diz o filho de Deus como sabe, pensa, sente e age... 
E a JUSTIÇA DIVINA, normalmente, conforme a ordem dos tempos, decreta 
o rumo que um tal filho de Deus terá que tomar...

Está chegando o tempo, em que os terrícolas terão de entender esta 
sapientíssima sentença iniciática: “A VERDADE É CORTANTE COMO O FIO 
DA NAVALHA, E O VERDADEIRO É AQUELE QUE POR ELE TRANSITA, SEM 
SE CORTAR OU FERIR”.

As verdadeiras ESCOLAS INICIÁTICAS funcionam, quando realmente são 
ESCOLAS INICIÁTICAS, para que diminuam as penitenciárias, cadeias, hospi-
tais, prostíbulos e outros tantos locais menos interessantes...

Quando uma Humanidade começa a entender e a praticar o conselho de 
Jesus, certamente começa a se afastar das penitenciárias, das cadeias, dos 
hospitais, dos prostíbulos, etc.

Assim recomendaram os Grandes Iniciados, Mestres e Cristos de todos 
os tempos, e, principalmente, a SÍNTESE INICIÁTICA, isto é, a Lei Moral e 
o Cristo Modelo. Se homens menos conscientes, grupos nada recomendá-
veis, forjaram religiões e sectarismos, vendedores de convencionalismos, 
fingimentos, idolatrias, sacramentismos mentirosos que nada provam e 
nada produzem de bom, a culpa não pode ser atirada contra os ensinos 
vindos de Deus.

Por Deus, como SUPREMO ENSINO, vieram a Lei Moral, o Cristo Modelo 
de Comportamento e a Graça da Revelação generalizadas, para que Seus 
filhos, CONHECENDO A VERDADE E PRATICANDO O BEM, fossem destruin-
do, em si mesmos, aquelas marcas negativas ou doentias...

Quando encaramos o que fazem, no mundo, as religiões e os sectarismos, 
compreendemos, porque eles mesmos ajudam a construir penitenciárias, 
cadeias, hospitais, prostíbulos, etc. Falsas ciências e falsas bondades nada 
resolvem...

PASSES, CURAS, IRRADIAÇÕES, ETC.

Quem leu e entendeu os textos bíblicos que tratam dos dons do Espírito 
Santo, carismas ou mediunidades, ou dotações teofânicas, tem por obri-
gação saber algumas coisas sobre suas variantíssimas aplicações práticas:

1 – As aplicações de mãos, ou passes, tão usadas por Jesus, Apóstolos e 
discípulos, derivam de milhares de anos antes, das Tradições Inciáticas, que 
conhecia as realidades da matéria substancial, etérica e do magnetismo, 
para fins curadores. Estando o Espírito de dons e sinais, repartido em algu-
mas e até SEM MEDIDA em outros, com a Bíblia ensina, os poderes de curas, 
sinais e prodígios, variam profundamente de pessoa para pessoa. Todavia, 
fungações, gestos exagerados e outras tantas ridículas exteriorizações, 

que encarnados e desencarnados costumam usar, na aplicação de passes 
ou, imposição de mãos, correm por conta da ignorância.

2 – Curas por via mediúnica, com operações que vão do perispírito ao 
físico, dependem sempre dos dotes carismáticos de uns e dos merecimen-
tos de outros, ou de quem precisa e pede curas. Acima de tudo, de toda 
e qualquer circunstância humana de quem possa dar e de quem precise 
receber, paira a JUSTIÇA DIVINA, por cima da qual ninguém jamais passará. 
Na Primeira Epístola aos Coríntios, o Apóstolo Paulo cita o DOM DE MILA-
GRES, que responde por todos os fenômenos, tangentes ou físicos, inclusi-
ve, portanto, de operações mediúnicas.

3 – É nas sessões de radiações ou irradiações, feitas com todo zelo Moral 
e com todo Amor possível, onde os Guias Médicos ou operadores podem 
encontrar quantos elementos ectoplásmicos ou fluídicos, energéticos e 
eletromagnéticos, sejam necessários, para a realização de operações espi-
rituais, no seus vários níveis, isto é, mais ou menos tangentes. Nenhum 
encarnado é capaz de saber, com precisão, até onde possam ir as dotações 
carismáticas de uns e de outros, bem assim como aquilo que possam ou 
não fazer os Guias, com os elementos colhidos nos encarnados presentes. 
Porque a JUSTIÇA DIVINA é acima de encarnados e desencarnados quais-
quer, sendo a ÚNICA AUTORIDADE, para determinar o sim ou o não.

4 – Para cultivar os DONS DO ESPÍRITO SANTO, OU CARISMAS, importa 
aplicar tudo quanto seja possível, a encarnados e desencarnados, daquilo 
que a Lei de Deus e o Cristo Modelo significam. Aparências de Verdade, 
Amor e Virtude, ou falsas ciências e falsas bondades, vividas por pessoas 
que se acreditam proprietárias da Verdade ou da Doutrina, e se apresen-
tam com máscaras de HIPÓCRITAS AUSTERIDADES, certamente nada resol-
vem, tudo prejudicam. Em quase todos os casos, discernir desencarnados é 
muito difícil, sendo que discernir encarnados é quase impossível, pois falar 
em Deus, na Verdade, no Cristo e no Evangelho, todos falam, até mesmo 
aqueles que com Deus, com a Verdade, com o Cristo e com o Evangelho, 
nada tem em comum.

5 – Esta realidade precisa ser bem conhecida: Tensões nervosas não 
representa boas concentrações. Exagerados esforços mentais prejudicam o 
trabalho dos Guias, na coleta e na aplicação dos elementos ectoplásmicos 
e eletromagnéticos. O certo é estar com a MORAL e o AMOR em dia, isto 
é, ESTAR BEM COM A JUSTIÇA DIVINA, que tudo comanda, e, a seguir, ficar 
mentalmente ligado a Deus e ao trabalho dos Guias, porém sem exage-
rados esforços mentais. As pessoas inteligentes, simples e humildes ou 
merecedoras, não precisam apelar para as falsas austeridades, próprias de 
quem, como Jesus ensinou, mostram aparências exteriores, porque sabem 
estarem vazias de verdadeiros méritos perante a JUSTIÇA DIVINA.
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A VERDADEIRA IMPORTÂNCIA

Existem muitas importâncias, total ou relativamente respeitáveis, porém 
existe uma delas, que é para o homem, o espírito, a mais importante, verda-
deiramente a de importância total, porque diz respeito, para ele, daquilo 
que ninguém poderá fazer por ele, sem ser ele mesmo, que é desabrochar 
o DEUS INTERNO, VOLTAR A SER ESPÍRITO E VERDADE OU DEUS EM DEUS. É 
aquele Reino de Deus, que o Verbo afirmou, não vir de fora. Cumpre, pois, 
reconhecer o seguinte, para não andar atrás de erros e mais erros, desvios 
e fracassos, etc.:

1 – Assim como de uma semente ou de um ovo sai uma árvore ou planta, 
um animal ou ser vivente, assim também o homem, o espírito, não sai do 
Princípio ou Deus como homem ou espírito, mas sim com TODAS AS VIRTU-
DES DIVINAS EM POTENCIAL, para as desabrochar, até vir a ser homem, 
espírito de diferentes gradações hierárquicas, e, por fim, um dia, ESPÍRITO 
E VERDADE, DEUS EM DEUS.

2 – A centelha de Deus, a chispa Divina, existente num  óvulo, começa 
completamente inconsciente, nas profundezas da matéria substancial, 
nos mundos primitivos ou em formação, comumente em blocos, grandes 
conjuntos, e com os milhões de anos, passa a habitar as espécies minerais, 
vegetais e animais, de baixo para cima, na escala hierárquica.

3 – O teor vibracional dos elementos minerais, vegetais e animais, não 
permite que as centelhas, ou espíritos primitivos, suportem habitar todo 
e qualquer dos elementos. Como em tudo e para tudo há Leis Regentes 
Fundamentais, que obrigam a respeitar o fator hierarquia, assim é desde os 
primórdios da existência da centelha, e assim vai sendo, até um dia chegar 
a ser DEUS EM DEUS OU ESPÍRITO E VERDADE.

4 – Profunda e longa é a escalada biológica da centelha, atravessando 
gêneros, espécies e famílias, de minerais, vegetais e animais, até um dia 
atingir o primata humano, o início da verticalização, da inteligência e do 
raciocínio em grau mais elevado. Foi totalmente inconsciente, passou pelos 
automatismos instintivos, penetrou a fase dos automatismos relativamen-
te conscientes, invadiu aos poucos o plano da inteligência pronunciada, 
do raciocínio voluntarioso ou da elucubração, da chamada inteligência 
humana, que, como a transição é sempre lentíssima, já contém os primór-
dios da intuição, da noção consciente do Princípio ou Deus, da filtragem 
dessa DIVINA REALIDADE, de dentro para fora, não de fora para dentro.

5 – Para isso acontecer, ou chegar a ser, atravessou a centelha profun-
dos movimentos íntimos de metamorfose, criou em si uma coroa de Luz 
Divina, foi criando em si sete coroas energéticas, em cada uma um chacra 

ou centro de energia, pois devendo habitar cada vez mais corpos comple-
xos, com órgãos delicados, para filtrar os sentidos físicos e as faculdades, 
carismas ou os chamados dons do Espírito Santo.

6 – No atual estágio do homem-padrão, funcionam a centelha ou espí-
rito, a coroa de Luz Divina e as sete coroas energéticas, com os seus sete 
chacras, e, se assim não fosse, não seria equilibrado em seus sentidos e 
nem poderia favorecer o funcionamento de seus dons mediúnicos ou caris-
mas. Depois desses elementos profundamente íntimos, do perispírito ou 
carro da alma, é que comparecem e funcionam os outros elementos, os 
mais grosseiros, os mais conhecidos, aqueles que os videntes enxergam e 
podem ser materializados nas sessões onde funcionarem médiuns apro-
priados, que forneçam ectoplasma grosso.

7 – Da perfeição ou imperfeição dos elementos constituintes do perispí-
rito, em seus mais profundos ou sublimes elementos, dependem os fatos 
que marcam os fenômenos teratológicos, as deformações, as doenças, etc. 
E tudo presidido pela JUSTIÇA DIVINA, por cima da qual ninguém jamais 
passará. Cada filho de Deus, cada centelha, tem tudo, em potencial, para 
transformar o seu perispírito em LUZ E GLÓRIA OU EM TREVAS, em habi-
tante dos REINOS DE LUZ E GLÓRIA, ou habitante dos lugares de pranto e 
ranger dos dentes, quando desencarnado. Deus o fez juiz em causa própria, 
comandante de seus recursos intelectuais, morais e afetivos, e, portan-
to, com aqueles recursos de que o Verbo Encarnado tratou, quando afir-
mou para sempre, que “O REINO DE DEUS NÃO VIRÁ DE FORA OU COM 
MARCAS EXTERIORES”.

8 – E como A VERDADE DIVINA NÃO MENTE, NÃO É CONTRADITÓRIA, foi 
Ele mesmo que sentenciou: “BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS E SUA 
JUSTIÇA, E O MAIS TUDO TEREIS POR ACRÉSCIMO”. E qualquer filho de 
Deus, inteligente e honesto, reconhece com facilidade, que agindo contra 
as LEIS REGENTES FUNDAMENTAIS, ninguém desabrochará em si O DEUS 
INTERNO, ATÉ VIR A SER ESPÍRITO E VERDADE.

9 – O problema do espírito, do filho de Deus, não é de SALVAÇÃO, é de 
desabrochamento das VIRTUDES DIVINAS QUE CONTÉM EM POTENCIAL. 
Importa tomar profundo cuidado com os engodos clericais, religiosistas e 
sectários exploradores, ou comerciantes de simulações, porque mentem 
e desviam das VERDADES DIVINAS, em benefício de seus interesses de 
pança, bolso, ou mundanos quaisquer. Aquele que errar terá que pagar, 
na carne ou fora dela, até o último resquício do erro, PORÉM DEPOIS TERÁ 
PELA FRENTE, POR DEUS E SUAS DIVINAS LEIS, TODAS AS OPORTUNIDA-
DES E TODOS OS MEIOS, PARA IR DESABROCHANDO O DEUS INTERNO, AS 
VIRTUDES DIVINAS DORMENTES.



Axiomas e CoroláriosOsvaldo Polidoro

16 17 www.uniaodivinista.orgwww.uniaodivinista.org

10 – Ninguém lucrará coisa alguma em pretender resolver os proble-
mas de Deus, ou andar adulando a Deus, por meio de malabarismos ou 
engodos religiosistas; MAS TUDO RESOLVERÁ CERTO, SE PRATICAR A LEI 
DE DEUS E OS DIVINOS EXEMPLOS DE COMPORTAMENTO DO VERBO 
ENCARNADO, daquele que não nasceu de homem e deixou o túmulo vazio. 
Quanto ao Consolador por Ele generalizado, no Pentecostes, aquele derra-
me de dons do Espírito Santo, ou carismas, cumpre cultivar com eleva-
ção MORAL e com AMOR, pois do contrário ligará com os espíritos das 
trevas, errados e mentirosos, que mandam fazer o que a Lei de Deus e o 
Cristo Modelo não querem que se faça.

11 – Aquilo que as religiões e os sectarismos fazem, em nome de Deus, 
para engordar panças, bolsos, posições sociais indevidas, orgulhos e vaida-
des, e despotismos mandonistas decididamente politiqueiros, é precisa-
mente aquilo que a Lei de Deus e o Cristo Modelar e Modelador mandam 
não fazer. A Lei é amor a Deus e fazer bem ao próximo, nada mais, e o Cristo 
Modelo assim convida: “TOMAI EXEMPLO DE MIM, QUE SOU MANSO E 
HUMILDE DE CORAÇÃO”. Nada de exteriorismos, simulações ou idolatrias, 
vestes fingidas, ritualismos que nada provam, sacramentismos que iludem 
aos tolos e engordam espertalhões maliciosos.

12 – No seio da Lei Moral e do Cristo Exemplar, AS DUAS TESTEMUNHAS, 
FIÉIS E VERDADEIRAS, cumpre cultivar os dons do Espírito Santo, carismas 
ou mediunidades, aquela GRAÇA DEIXADA PELO VERBO ENCARNADO, 
como fundamento vivo e perene da DOUTRINA DO PAI. Cumpre aos filhos 
de Deus, inteligentes e honestos, deixar de andar atrás de fabricantes de 
adultérios doutrinários, contraditores da Lei e do Cristo Modelo, e, por cima 
de tamanhos erros, blasfemadores dos dons do Espírito Santo, chaman- 
do-os COISAS DE BELZEBU!... Assim como lá atrás fizeram os perseguidores 
e assassinos de Profetas, do Cristo e dos Apóstolos, assim mesmo fazem 
aqueles que, perante os menos avisados, se fingem de donos do Cristianis-
mo!...

13 – De tal forma os adultérios doutrinários estão radicados na Humani-
dade, que a VERDADE passa por mentira ou heresia, e a mentira e a heresia 
passam como sendo a VERDADE!... E na frente de tamanho erro, marcham 
os donos de religiões, de sectarismos, de bandeirolas e fingimentos, de 
doenças mentais e morais!... Por isso é que, nos lugares de pranto e ranger 
dos dentes, muitos clamam Senhor, Senhor, e o Senhor responde: “APAR-
TAI-VOS DE MIM, VÓS QUE OBRASTES A INIQUIDADE”.

14 – UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA estão prometidos, no Apoca-
lipse, porém para depois do Dilúvio de Fogo, que destruirá dois terços da 
Humanidade... Em Fátima, na Aparição de Maria, falou ela na destruição 
de três quartas partes da Humanidade... Esses avisos celestes foram entre-

gues à Humanidade, quando não havia o arsenal atômico, que só resta ser 
usado, para que se cumpra uma das profecias do Apocalipse...

15 – Se alguém pensar que vai DESMORALIZAR a Lei de Deus, o Cristo 
Exemplar que não nasceu de homem e deixou o túmulo vazio, e, por cima, 
vai continuar blasfemando contra os dons do Espírito Santo, a Graça Trazida 
pelo Verbo Encarnado, esse alguém está totalmente enganado. É próprio 
dos escravos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, PRATICAR EM 
NOME DE DEUS, precisamente aquilo que Deus manda NÃO PRATICAR. Tal 
como o Verbo disse, quando encarnado: “CONTRADIZEIS OS MANDAMEN-
TOS DE DEUS, COM OS VOSSOS MANDAMENTOS, COM OS VOSSOS ARTI-
GOS...”

16 – Os Patriarcas, de antes e de pós Dilúvio de Água, os Profetas e o 
Cristo Modelar e Modelador, foram todos portadores de dons do Espíri-
to Santo, por isso mesmo todos falaram nas Legiões de Anjos ou Espíritos 
Socorristas. A Bíblia inteira está cheia de Anjos Comunicantes, e a vinda de 
João Batista e do Verbo Encarnado, registram os avisos de Gabriel... Falar 
em Cristianismo, sem Anjos Comunicantes, ou Legiões de Anjos, como o 
Verbo afirmava e afirma, é muita vontade de mentir e de errar!...

17 – Depois da crucificação, com a volta do Verbo, e a GENERALIZAÇÃO 
DOS DONS DO ESPÍRITO SANTO, como o Livro dos Atos apresenta, os segui-
dores do Verbo foram pelo Mundo, até serem martirizados ou liquidados, 
comprovando a Excelsa Doutrina do Caminho, “COM OS SINAIS E PRODÍ-
GIOS EM VIRTUDE DO ESPÍRITO SANTO”, como o Verbo prometera, de 
acordo com a PROMESSA DE DEUS, várias vezes registrada no Velho Testa-
mento. Sem os dons do Espírito Santo, a Bíblia não existiria... Eles são agen-
tes de ligação, entre os dois planos da vida... A Maior das acusações, lavra-
da pelo Verbo Encarnado, foi contra os blasfemadores dos dons do Espírito 
Santo!... Indignos de perdão!...

18 – Importa que leiam o Apocalipse, do capítulo onze em diante. A hora 
é a mais propícia, porque nenhum homem, nenhuma instituição humana, 
fará com que suas profecias deixem de ter cumprimento. Nas bases de 
tudo, de todas as movimentações, está a FINALIDADE SAGRADA DO ESPÍ-
RITO, DO FILHO DE DEUS, DAQUELA CENTELHA QUE, UM DIA, PARTIU DELE 
COM TODAS AS VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL... Quando os erros se 
acumulam, desviam da VERDADE, principalmente em nome da VERDA-
DE, então a JUSTIÇA DIVINA tem que agir, obrigando as gentes, os filhos 
de Deus, a retomar o CAMINHO CERTO... Isto é, PRATICAR A LEI MORAL, 
O CRISTO EXEMPLAR E OS DONS DO ESPÍRITO SANTO. Deus nunca pede 
muito, pede apenas o essencial, aquilo que constitui A CHAVE DOUTRINÁ-
RIA, o que dignifica tudo quanto possa o homem fazer, em ciências, artes, 
técnicas, filosofias...
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PRÁTICAS FELIZES

Aprenda a ler a Bíblia, por si mesmo, prestando atenção no seu ESPÍRITO, 
que é Lei Moral, Cristo Exemplar e dons do Espírito Santo, isto é, cuida-
do com aqueles que, falando em Deus, tudo desviam, tudo truncam, tudo 
escondem.

Leia as Orações, ligue-se com as Legiões de Anjos ou Espíritos Socorristas, 
e peça mais pelos outros do que para si mesmo. É dando que se recebe de 
Deus.

Não te esqueças das ORAÇÕES EM CONJUNTO, do poder do pensamento 
grupal, das permutas fluídicas e eletromagnéticas, que curam, doutrinam 
espíritos sofredores, limpam ambientes, ajudam a desenvolver os dons do 
Espírito Santo.

Tome Água fluidificada, ou chás fluidificados, sem açúcar. Aonde entrarem 
os líquidos fluidificados, os Guias Socorristas podem operar maravilhas.

Leia os livros: A VIDA ALÉM DO VÉU e A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS. 
Foram as primeiras mensagens sobre a vida depois da desencarnação. 
Antes do século vinte da Era Cristã, nenhuma Bíblia, nenhuma informação 
teve a Humanidade, sobre a vida depois do túmulo. Esses livros mediúnicos 
vieram com a Chancela da Direção Planetária, e Moisés e Jesus tomaram 
parte no seu envio à Humanidade. Muito lucrarão, espiritual e material-
mente, aqueles que lerem tais mensagens com recolhimento e vontade de 
aprender suas maravilhosas lições.

De modo geral, CONHEÇA A VERDADE E PRATIQUE O BEM, porque fora 
disso ninguém fica bem perante a JUSTIÇA DIVINA. As religiões enganam, 
mas a VERDADE não.

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
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DIVINISMO

Recolhe-te filho Meu ao Templo Interior,
E em silêncio escuta-Me, entende o Meu falar;
Tanto Me tens procurado fora, no templo exterior,
Enquanto que Eu, o teu Pai, no íntimo desejo comungar.

A Verdade é Minha Lei, e detesto a idolatria,
Movimento a Lei dos Fatos, e aborreço a simulação;
E tu nisso é que teimas, espargindo a falsa teoria,
Pois cometendo semelhantes erros, perpetuas a corrupção.

Minha Inteligência é um Predicado Meu em ti,
O Meu Afeto é uma Virtude Minha que te entreguei;
O Meu poder de Ubiquidade te aguarda, mas com frenesi,
Tu de Mim desvias, filho Meu, que com tanto Amor criei.

Não confias na decência de conduta, na Bondade,
E tratas mal ao teu irmão, aquele outro filho Meu;
Dos corruptores compras simulacros, e bem que amiúde,
Te alegras com o mal, daquele infeliz irmão que te sofreu.

Retorna Meu filho, volta ao Meu Regaço,
Observa esta Lei, de Verdade, Amor e Justiça;
Vai, procura o teu irmão, e oferta-lhe pois o braço,
Para que assim te abrace Eu, e gozes da gloriosa liça.

Não aceito liturgias, que isso nunca foi Meu,
E repilo os simulacros, pois não Sou de fingir;
Quero tuas Obras Boas, como as daquele Ungido Meu,
Para assim seres Meu Verbo, e teres a Glória no porvir.

Transmito a Minha Ordem, pelo Anjo Mensageiro,
E no CÓDIGO IMORTAL, lembro-te a Verdade Redentora;
A Verdade acima de tudo, pois Eu Sou o Eterno Despenseiro,
Sou a Origem e a Vida, e te convido à Conduta Emancipadora.
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