
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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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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ESTÁ TERMINADA A GLORIOSA TAREFA JUDAICA?

Para o Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, existe UM 
PROGRAMA, que encerra a ORIGEM DIVINA, O PROCESSO DESABROCHA-
DOR E A SAGRADA FINALIDADE A SER ATINGIDA, que é o retorno ao Princí-
pio, Deus ou Pai Divino. Porque o Princípio que tudo Manifesta é o mesmo 
que Sustenta e Destina, ou por fim reintegra na Sua Divina Unidade Essen-
cial. Se Ele deixasse de Manifestar, em algum tempo, tudo ficaria reduzido 
a Ele mesmo, Deus ou Pai Divino.

Em consequência disso, para o espírito-filho trilhar o Caminho Certo, ou 
Doutrina Divinista, toda Humanidade em processo evolutivo recebe UM 
CÓDIGO DE MORAL DIVINA, UM VERBO MODELAR E MODELADOR, E OS 
DONS DO ESPÍRITO SANTO, para haver a graça consoladora da Revelação, 
ou comunicação entre encarnados e desencarnados.

OS GRANDES ATRAIÇOADOS E A GRANDE TRAGÉDIA RESTAURADORA
Para transmitir à Humanidade Terrícola a Lei Suprema, o Verbo Exemplar 

e todo o documentário sobre os Dons do Espírito Santo, e os Seus usos e 
serventias, foi designado o Povo Escolhido, ou Israel.

O SUPREMO DOCUMENTO
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.
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.
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“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; fala-
rão novas línguas; manusearão serpentes; bebendo potagem mortífe-
ra, 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.

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.

Estão aí os Três Fatores Fundamentais da Doutrina do Caminho, entre-
gues pelo Povo Escolhido. Com a vivência da Lei, fora dos fingimentos, das 
idolatrias comerciáveis das clerezias e dos sectarismos, não haverá crimes 
entre irmãos; com o Verbo Exemplar, a Ressurreição Total e o Glorioso 
Pentecostes, reconhecer que tudo deriva do Princípio Único e a Ele retorna 
como Espírito e Verdade; além do vasto documentário sobre os Dons Medi-
únicos, os veículos da comunicação dos desencarnados que se fizerem 
dignos de serem os Anjos ou Espíritos Mensageiros. Depois, só resta reco-
nhecer que os rabinos ou padres, tudo atraiçoaram, desviaram, mentiram, 

blasfemaram, colocando no lugar da Lei fingimentos ou mandamentos de 
homens, perseguiram e assassinaram o Verbo Modelo e Seus seguidores, 
e, para cúmulo da blasfêmia, ou pedradas contraditórias, chamaram os 
Dons e Seus sinais e prodígios de COISAS DO DIABO!...

Cumpre ao Povo Escolhido retornar a Deus, através da Lei Suprema, do 
Verbo Modelo e do nobre cultivo dos Dons Mediúnicos, chamados do Espí-
rito Santo, repelindo todos os engodos, fingimentos comerciáveis ou falsas 
ciências e falsas humildades, que os fabricantes de religiões e de clerezias 
inventaram, para engabelar os tolos ou simplórios.

O Apocalipse registra profeticamente as corrupções que viriam, e nos 
capítulos 12, 14, 19, 21 e 22, registra todos os abalos profundos, os cata-
clismos de variada ordem, inclusive um dilúvio de fogo ou guerra atômica, 
que há de produzir o GRANDE RETORNO À DOUTRINA DO CAMINHO, QUE 
É A DOUTRINA TOTAL. Acautelem-se os que mentem e enganam em nome 
de Deus, da Lei, do Verbo e dos Dons Mediúnicos, porque a GRANDE EXPIA-
ÇÃO RESTAURADORA a nada poupará, tudo varrerá. Com dois mil anos de 
atraso, tereis de entender e viver aquela ORDEM CONTIDA em Atos, 1, 1 a 8.

Falsos arrependimentos, ou atos simiescos, ou ofertas de salamaleques, 
ou tudo que tenha aparências de respeito à VERDADE DOUTRINÁRIA, não 
enganarão a Justiça Divina. O tempo dado por Deus, que é até findar o 
segundo milênio, está findando... Portanto, cumpre a cada filho de Deus 
ESTUDAR POR SI MESMO, fugindo dos manobristas de hipocrisias e blasfê-
mias, que tudo corrompem ou desviam, a bem de seus interesses de bolso, 
pança, sexo, orgulhos e vaidades, ou mesmo de meros e fedorentos fana-
tismos facciosos.

COMO CURAR O ESPÍRITO E O CORPO?

Para quem tiver entendimento de entender, a Oração dos Apóstolos é 
suficiente, para qualquer pedido a ser feito, a Deus, ao Verbo Modelo e às 
Legiões Mensageiras. O importante é fazer por merecer.

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 dificulda-
des da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as 
passageiras fortunas do Mundo me estiverem bafejando.
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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 de tropeço no Caminho da Verdade.

Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim como estivestes subindo e 
descendo sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles gran-
diosos 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.

A Lei de Deus, o Verbo Exemplar e os Dons do Espírito Santo, Carismas 
ou Mediunidades, não são de fabricação humana; qualquer adultério, ou 
corrupção, ou desvio, prestará rigorosa conta à Justiça Divina. Pretender 
colocar Livro qualquer, de quem quer que seja, sob pretexto qualquer, na 
frente da Bíblia, é ato de louco ou de criminoso proposital. Afora os defeitos 
humanos, do Gênese ao Apocalipse a Bíblia contém um só ESPÍRITO: Deus, 
a Justiça Divina, a Lei de Deus, o Verbo Modelar e Modelador, os Dons do 
Espírito Santo e a comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos Mensageiros. 
Entendam bem, os filhos de Deus, porque tais VERDADES FUNDAMENTAIS 
pairam acima de religiões, clerezias ou sujidades humanas quaisquer.

Por mais ignorante que alguém seja, lendo o Sermão Profético, do Verbo 
Modelo, reconhecerá que Ele advertiu contra todas as patifarias que viriam, 
através dos séculos, havendo necessidade, antes de findar o segundo milê-
nio, de uma REPOSIÇÃO DAS COISAS NO LUGAR: “Quando Elias vier de 
novo, tudo restaurará”.

Ao findar o segundo milênio, estaria havendo, no Mundo, na Humanida-
de, todas aquelas imundícias, corrupções ou abominações, que o Apóstolo 
Paulo advertiu na Epístola de Romanos, 1, 22 a 32. Isto é, os representantes 
de todas as imundícias, imoralidades e crimes, pretendendo impor suas 
sujidades e crimes, achando que os meios de comunicação, ou de expres-
são, têm obrigação de veicular sujidades, em nome dos direitos humanos.

Se os padres judeus cometeram toda sorte de crimes contra a Lei de Deus, 
contra o Pentecostes de Moisés, o Primeiro Batismo de Espírito Santo da 
História, tal como devem ler em Números, cap. 11, que diremos de Roma, 

em 313, fundando sua igreja, adulterando a Doutrina do Caminho, chaman-
do os Dons do Espírito Santo e os Seus sinais e prodígios de COISAS DO 
DIABO? Procurem ler sobre a Besta 666, no Apocalipse.

Os capítulos do Apocalipse não estão na ordem numérica em que João 
Evangelista escreveu, pois três vezes foram invertidos, pela mão de quem 
fez a Vulgata. Entretanto, lendo os capítulos 12, 14, 19, 21 e 22, será fácil 
entender o prolongado TRABALHO RESTAURADOR DA DOUTRINA DO CAMI-
NHO.

O Evangelho Eterno, prometido a partir do capítulo 14, do Apocalipse, gira 
em torno DO CÂNTICO DO CORDEIRO E DO CÂNTICO DE MOISÉS. Moisés 
representando a Lei de Deus, o Supremo Documento, e o Cordeiro repre-
sentando o Alfa e Ômega, a Origem e a Finalidade, o retorno a Deus, em 
Espírito e Verdade, DE TUDO QUE DERIVA DE DEUS, O PRINCÍPIO ÚNICO. 
Fora da Lei ninguém triunfa, ninguém desabrocha as Latentes Virtudes Divi-
nas, e o Verbo Exemplar revela a Sagrada Finalidade de tudo e de todos.

Importa que leiam com INTELIGÊNCIA E HONESTIDADE os textos que 
tratam dos Carismas, Mediunidades ou Dons do Espírito Santo, para evitar 
falsas interpretações, desvios, tal como tem acontecido e acontece. Escon-
der tais textos dos filhos de Deus, ou dar-lhes falsas interpretações, PARA 
DEFENDER SÚCIAS E CAMARILHAS, CLEREZIAS OU DOUTRINAS DE FABRI-
CAÇÃO HUMANA, DE ENCARNADOS OU DESENCARNADOS, é obra calami-
tosa. A Lei de Deus e o Verbo Modelo convidam ao apostolado da VERDADE 
QUE DERIVA DE DEUS, não de esfarrapados palpites humanos, sob pretex-
tos quaisquer.

Do Gênese ao Apocalipse a Bíblia apresenta os Anjos Comunicantes. Anjo 
quer dizer Mensageiro, nada mais, e o Pentecostes de Moisés, bem como o 
do Verbo Modelo Ressurreto, dizem respeito à GENERALIZAÇÃO DA REVE-
LAÇÃO. Tudo questão de tornar de TODA A CARNE, para acabar com as 
patifarias ou idolatrias clericais, começo ou base de muitas outras patifa-
rias, como o Verbo Modelo bem assinalou.

Tudo é para ser FEITO DE GRAÇA, por toda a carne, jamais havendo lugar 
para transformar a Lei de Deus, o Verbo Exemplar e o cultivo dos Dons 
Mediúnicos, em meio de vida de quem quer que seja, sob pretextos quais-
quer, ou sem eles!...

Antes de findar o segundo milênio, os acontecimentos terríveis anuncia-
dos no Apocalipse, darão testemunhos daquilo que o Sermão Profético e 
o mesmo Apocalipse registram. Deus não está pedindo falsas penitências, 
lambetismos sujos, falsas ciências e falsas humildades... Observem a Lei, o 
Verbo Modelo e o nobre cultivo dos Carismas ou Dons Mediúnicos, que é 
quanto chega.
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O ESPÍRITO DA VERDADE ADVERTE

Padres de todos os coloridos e matizes religiosistas, continuais colo-
cando mandamentos de homens no lugar dos Mandamentos de Deus, e 
vendendo discursos histéricos, através dos quais aplicais falsas ciências e 
falsas humildades, conduzindo filhos de Deus pelos caminhos do erro e 
das blasfêmias. Ninguém é acima da Lei de Deus, mas vós colocais, com 
vossos erros (perante os filhos de Deus menos avisados), Jesus contra a 
Lei, querendo impô-LO como lavador gratuito de pecados, ou como quem 
é capaz de realizar a autodivinização de segundos ou terceiros, ou de assu-
mir a responsabilidade dos atos alheios, simplesmente porque isso forra 
ou beneficia vossos interesses de pança, bolso, sexo, orgulhos sectários e 
tantas outras sujidades humanas.

Está para findar o segundo milênio, portanto está para começar aquilo 
que no Apocalipse está anunciado, os terríveis abalos, os cataclismos 
angustiantes, contra os corruptores, desviadores, os QUE AMAM E OBRAM 
A MENTIRA, usando o nome de Deus como fundamento, e o nome de Jesus 
como padrão de doutrina. Melhor é que mudem de emprego, de meio 
de vida, enquanto é tempo, pois do contrário tereis contra vós a JUSTIÇA 
DIVINA, com todo o rigor de que é ABSOLUTA SENHORA.

O Verbo Exemplar é Modelo de Conduta, assim como os Dons do Espírito 
Santo, os Carismas ou Mediunidades, servem como sempre serviram, para 
a comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, os desencarnados 
disso merecedores. Mas sobre a Lei Deus, o Código de Comportamento, 
diante do qual o Verbo Modelo viveu reclinado, jamais pretenda alguém 
relativo, ou sujeito, pretender soberania ou direito de julgamento. Porque 
aquele que assim pretender, em tempo certo terá o seu esmigalhamento. E 
é chegado o tempo, porque está findando o ciclo concedido pelo Princípio, 
ou Deus, em que SUA JUSTIÇA AGIRÁ, cobrando pelos desvios que impu-
sestes aos menos avisados, tendo-vos tornado servos infiéis, corruptores 
da Doutrina do Caminho. É simples de entendimento, aquilo que o Verbo 
Exemplar afirmou, Ele que mais viveu a Lei, mais orou, rogou e rendeu 
Graças a Deus:

“Não vim derrogar a Lei, mas sim dar-Lhe testemunho.”
“Vai e vive a Lei.”
“Meu pai, Minha mãe e Meus irmãos, são os que ouvem a Lei e a praticam.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Pecar contra um mínimo dos Mandamentos, é como pecar contra toda 

a Lei.”

“Deus vê em secreto, e em secreto dá a paga.”
“Assim como forem vossas obras, assim mesmo recebereis.”
“Meu Pai e vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus.”
“Pai, em Tuas mãos entrego o Meu espírito.”
“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 mata-
reis e por todos estes crimes respondereis.”

Apartai-vos de aparências, de fingimentos, de falsas ciências e de falsas 
humildades, pois a cada um basta que viva a Lei, procure imitar o Verbo 
Modelo e cultive nobremente a Graça dos Dons do Espírito Santo, para 
que jamais vos falte a comunicabilidade dos Anjos ou Espíritos Mensagei-
ros. Assim é que, com menos dores e angústias, desabrochareis as Latentes 
Virtudes Divinas, o Deus Interno.

SÍNTESE DO DIVINO MONISMO OU CONSCIÊNCIA DA UNIDADE

Um é o Princípio, Onipresente, Onisciente e Onipotente, que Se Revela 
também Criação, Espírito e Matéria, Mundos e Humanidades. O fator 
que rege o Movimento, ou dito Processo Evolutivo, são as Leis Regentes 
Fundamentais. Quem desconhece a Ciência da Unidade, do Princípio que 
também Se Revela Criação, e que por fim a tudo reintegra totalmente, e 
desconhece também as Leis Regentes Fundamentais, é capaz de cometer 
os maiores desatinos, desarmonizar, ferir leis e muitíssimo se prejudicar. 
Procede como a MEDIOCRIDADE, que bordeja a PERFEIÇÃO e jamais a 
atinge, penando pelo crime de viver em desarmonia com a REALIDADE.

Hermes, Crisna e Pitágoras ensinaram o Divino Monismo. Jesus veio VIVER 
O DIVINO MONISMO, OU CIÊNCIA DA UNIDADE, ou tudo que deriva do Um 
Essencial e a Ele retorna, como UNO INTEGRAL. Seu título apocalíptico é 
ALFA E ÔMEGA, ORIGEM E FINALIDADE. E no Verbo Exemplar o túmulo 
vazio representa mais do que a manjedoura, pois representa a vitória final, 
o processo evolutivo realizado, a união final, o retorno ao ABSOLUTO, que 
é perder em RELATIVIDADE para ganhar em DIVINDADE.

Programa Divino é o NOME GERAL, que a Doutrina do Caminho é e 
ensina, e que mais tarde chamaram EVANGELHO ou CRISTIANISMO, depois 
de sofrer terríveis corrupções, desvios abomináveis, etc. Estudem bem:
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1 – Deus ou Pai Divino, Princípio Onipresente ou que Nome Lhe queiram 
dar. É Origem, Sustentação e Destinação, de Sua Manifestação ou Criação. 
Por ser tudo Ele Mesmo exposto em forma de Criação, por fim a tudo rein-
tegra totalmente, pois Nele não há aumento e nem diminuição. Se deixas-
se de manifestar ou criar, em algum tempo, tudo seria apenas Princípio 
Onipresente, ou Deus, nada mais.

2 – O Espírito-filho é centelha de Deus, emanada ou criada com todas as 
Virtudes Divinas em potencial, ou em estado latente, para as desabrochar 
através do processo evolutivo, ou biológico, até vir a ser Una ou Deus em 
Deus, ou Espírito e Verdade, como Deus o é, assim como o Verbo Exemplar 
ensinou e representou. Portanto, quem desconhecer sua Origem, menos-
prezar o Processo Evolutivo, e descuidar de seus deveres de Harmonia, é 
criminoso de si mesmo, terá de pagar caro seu erro.

3 – Matéria é: Essência Divina, Luz Divina, Energia, Éter, Substância, Gás, 
Vapor, Líquido e Sólido. Depois do Princípio tudo passa a se apresentar 
como gamático ou em múltiplos escalões. Do Princípio emana e ao Princí-
pio retorna, pois o UM ESSENCIAL É SEMPRE O MESMO.

4 – O Carro da Alma ou Perispírito forma-se ao redor da centelha, com 
o lento desabrochamento, desde os primórdios da mesma. Primeiro uma 
coroa de Luz Divina, depois seis de energia e, nessa estrutura básica, cabem 
os elementos astrais mais densos. Formam-se também os Chacras e Plexos, 
que muita atuação tem, no funcionamento dos sentidos físicos e dos Dons 
do Espírito Santo, ou Mediunidades. Com a divinização da centelha, subli-
ma-se e diviniza-se o perispírito. Com o retorno da centelha à UNIDADE 
DIVINA, finda a função do Carro da Alma.

5 – Os céus ou faixas de habitação dos desencarnados somam para cima 
de trinta e quatro mil, e vão do máximo de treva ao máximo de Luz e Glória. 
Quem erra paga, na carne e fora dela, e quem harmoniza com o PROGRA-
MA DIVINO se glorifica e diviniza. Muitos livros mediúnicos já ensinam 
muito sobre tudo isso.

6 – Planetas, Sistemas Planetários, Grupos de Sistemas, Grupos de Grupos, 
até Galáxias, têm os seus Cristos ou Diretores, ou Despenseiros. Evoluem 
ou divinizam-se cada vez mais, subindo na escala. Jesus, por exemplo, faz 
tempo que comanda em nível muito mais elevado, estando no Governo 
Planetário aquele citado no capítulo 19, do Apocalipse. Porque toda profe-
cia terá cumprimento.

QUEM ENTREGOU O RECADO TOTAL, O EVANGELHO ETERNO?

Ninguém entregou o recado total. Moisés mandou esperar um outro, 
Aquele cujos inimigos seriam esmigalhados... O Verbo Exemplar deixou 
o Mundo afirmando que tinha ainda muito a dizer, mas, infelizmente, 

que isso estava ainda fora do poder de assimilação dos Seus contemporâ-
neos... E afirmou, também, que outro seria quem Dele daria testemunho... 
E, depois de tudo, aquilo que o Apocalipse profetiza...

Quem for ler este Boletim, que o faça meditando nos fatos acima expos-
tos, para evitar terríveis erros, falsas interpretações, aquilo que é do inte-
resse dos religiosismos profissionais, e dos donos de facciosismos e tabeli-
nhas de homens.

QUEM QUER APRENDER POR BEM?

Aquele que não fizer questão de entender por bem, fatalmente terá que 
vir a entender por mal, isto é, através de terríveis sofrimentos. Porque os 
TRÊS FATORES FUNDAMENTAIS DA DOUTRINA DO CAMINHO, que são a 
Lei de Deus, o Verbo Modelo e os Dons do Espírito santo, não sendo de 
fabricação humana, terão de ser total e simplesmente conhecidos e vividos 
pelos filhos de Deus.

Aos que prezam seus fanatismos por teologias, catecismos, tabelinhas, 
compilações e codificações, tudo isso empanturrado de erros, falhas, omis-
sões e falsas interpretações das VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS, lembra-
mos que o tempo apocalíptico chegado é aquele, em que conchavos huma-
nos terão de ser postos de pernas para o ar, com os seus adoradores caídos 
em dores e ridículos.

Se os filhos de Deus, fossem capazes de mandar as religiões e os seus 
exploradores para os infernos, a fim de viver os Dez Mandamentos, todos 
os crimes teriam fim. E Deus não quer mais do que isso.

Se os filhos de Deus entendessem e imitassem o Verbo Modelo, que 
representa tudo que sai de Deus e retorna a Deus, em Espírito e Verdade, 
gozariam mais brevemente as Glórias da União Divina.

Se os filhos de Deus procurassem entender a importância que a Revela-
ção tem, na programática evolutiva de si próprios, certamente não anda-
riam amparando as blasfêmias que os donos de religiões vivem atirando 
contra os Dons Mediúnicos, os veículos da Consoladora Revelação, isto é, 
da comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Na boca do Verbo, a 
pior blasfêmia é aquela contra os Carismas.

Se tivessem feito isso, simplesmente, fora e acima de bandeirolas religio-
sistas quaisquer, pelo fato de reconhecer que a VERDADE paira acima de 
purulências humanas, certamente estariam livres dos terríveis males que 
os aguardam.
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QUEM DISSE QUE A BÍBLIA JÁ É COMPLETA?

Máfias religiosistas e sectárias, de variada ordem, foram montando suas 
arapucas e suas tabelinhas, através de teologias e de compilações e codifi-
cações, em nome da Bíblia, ou usando as palavras EVANGELHO e CRISTIA-
NISMO. Entretanto, só a própria Bíblia ensina certo, e suas certezas esmi-
galharão os embusteiros. Quando tenham acrescentando na Bíblia aquelas 
PROFECIAS CUMPRIDAS, anunciadas no Sermão Profético e no Apocalipse, 
estará ela completa. Muito melhor será sempre, para o homem, não se 
arvorar em juiz de Deus, e de Sua Divina Justiça. Nesta hora gravíssima, se 
examinarem bem a Bíblia, será infinitamente melhor. Porque ela manda, 
em caráter irrevogável, viver a Lei e imitar o Verbo Exemplar, fora de simu-
lações ou tabelinhas feitas por homens. E assim evitariam o apocalíptico 
dilúvio de fogo, a guerra atômica que reduzirá os viventes a um terço ou 
um quarto.

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
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O TRIÂNGULO IMORTAL

Fique com a Verdade, o Amor e a Virtude,
Pratique a Lei de Deus, o Cristo e a Revelação;
Porque fora deste triângulo, perderás em plenitude,
Estarás praticando o Mal, forjando para ti a desolação.

Na Lei de Deus fulgura o Poder da Moral,
No Cristo Modelo brilha o Serviço Divino;
Na Revelação há consolo, de advertência é Manancial,
E com o triângulo todo, forjarás o teu Glorioso Destino.

Marche com o triângulo que jamais morrerá,
Procure imitar o Cristo, no Amor que gera a Unidade;
Através da Sadia Revelação o Pai Divino te ilustrará,
E com o triângulo, vivendo-o, presto atingirás a Finalidade.

A vida na carne é transitória, é passageira,
Porém as consequências não o são, tu as levarás;
As tuas obras te marcarão, elas são a tua sementeira,
E serás feliz ou não, porque dela mesma é que tu colherás.

És um Cristo, Verbo ou Uno em preparo,
Pois o Vós Sois Deus, não foi ensinado em vão;
O livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas é o teu anteparo,
Que muito ensina da Lei, de Jesus Cristo e da Pura Revelação.
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