
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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Mensagem Final

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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MENSAGEM FINAL

APENAS DOIS AVISOS:

1 – DEPOIS DO DILÚVIO DE FOGO, DA GRANDE VARREDURA, COMO ASSI-
NALA O APOCALIPSE, FINDARÃO AS RELIGIÕES, OS SECTARISMOS E AS 
DOUTRINAS DE FABRICAÇÃO HUMANA, E CADA FILHO DE DEUS TRATARÁ 
DE VIVER A LEI DE DEUS, O CRISTO EXEMPLAR, E, COMO GRAÇA CONSOLA-
DORA, CULTIVARÁ DECENTEMENTE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO;

2 – FILHO DE DEUS, AJUDE A IMPRIMIR E A DISTRIBUIR ESTA MENSAGEM 
FINAL. SEJA APÓSTOLO DA CAUSA DIVINA, QUE É O VERDADEIRO CRISTIA-
NISMO.
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PALAVRAS INICIAIS

Este Livreto não precisaria ser escrito, esta MENSAGEM FINAL pode-
ria ficar no abandono das consciências, se não fossem as verdades bíbli-
co-proféticas, aquilo que tem vertido do Princípio ou Deus, e, através dos 
Altos Escalões Direcionais, tem atingido a consciência humana, através dos 
milênios, falando da Origem Divina de tudo e de todos, do Movimento, do 
Processo Evolutivo e da Sagrada Finalidade a ser atingida.

Uma é a MENSAGEM DIVINA, porém fartíssimas são as interpretações ou 
falácias humanas, que, na maior parte das vezes, funciona em benefício de 
interesses criados, mundanismos, clerezias, politicalhas, farisaísmos bem 
e mal acobertados, e, também, em menor escala, por conta da ignorância 
simples, espontânea, nunca endossável, porém digna de piedade...

O mais importante a ser conhecido, reconhecido e praticado, nesta hora 
apocalíptica perigosa, de transições violentas, de cataclismos contra os 
quais jamais os homens conseguirão vitórias, porque É HORA DE MUDAR 
PROFUNDAMENTE DE COMPORTAMENTO, o mais importante a fazer, quei-
ram ou não os homens, É RUMAR NA DIREÇÃO DA LEI DE DEUS E DO CRISTO 
MODELAR E MODELADOR, porque as DUAS TESTEMUNHAS FIÉIS E VERDA-
DEIRAS, que jamais mudarão, estarão a cavaleiro de todos os contratem-
pos, de todos os cataclismos, de todos os desesperos e angústias, porque 
estarão acima do Dilúvio de Fogo, da tragédia humana, ou vinda através 
dos homens, ou dos seus erros, e que varrerá dois terços da Terra e da 
Humanidade.

É muito da estupidez humana, como sempre foi, cada qual viver fanati-
zado pelo seu vício religioso, sectário ou doutrinário, achando que ali está 
a VERDADE, A SALVAÇÃO, O AMPARO DIVINO, etc. Como toda e qualquer 
morbidez, a morbidez religiosa é tremendamente funesta, produz ceguei-
ra mental e moral, desvia da Lei Moral e do Cristo Modelar e Modelador, 
porque faz acreditar e confiar em verdadezinhas humanas, periféricas, 
infantis e medíocres, rasteiras, porém de onde homens maliciosos, sectá-
rios, tiram seus proveitos de bolso, pança, prepotências mandonistas, 
orgulhos, vaidades, etc.

Entre outros erros tremendos, a morbidez religiosa, sectária ou doutriná-
ria de feitura humana, faz acreditar que, confiando na Misericórdia Divina, 
fica o homem acima da JUSTIÇA DIVINA. É um erro clamoroso, porém farta-
mente vigente, esse erro que está arrastando multidões aos redutos da 
ignorância e das prevaricações contra as LEIS DIVINAS, FUNDAMENTAIS, 
ETERNAS, PERFEITAS E IMUTÁVEIS. Quando um vício domina a pessoa, o 
grande MAL é este – não permite ele, que o viciado pense corretamente, 
para do vício se libertar.
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Fartas porções humanas, à custa de seus fanatismos por religiões, seitas, 
doutrinas de feituras humanas, livros, homens, médiuns, instituições e 
seus estatutos mundanos, DESVIAM-SE DA LEI MORAL, FALAM NO CRISTO 
POR MERO PRETEXTO, E SE JULGAM DONAS DA VERDADE E DA DOUTRINA 
DO CAMINHO, E, PORTANTO, ACIMA DA JUSTIÇA DIVINA.

Outras porções humanas, porque cultivam o mediunismo, os Dons do 
Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, também já deixaram para trás 
a Lei de Deus e o Cristo Exemplificador de Comportamento, para ficarem 
com os seus espiritecos, cheios de lacunas, vazios de VERDADE, de AMOR 
e de VIRTUDE, que ordena práticas comprometedoras, etc. Atiram Deus 
contra Deus, a Verdade contra a Verdade, e se acreditam portadores de 
MANDATOS DIVINOS, DE TAREFAS REDENTORAS!...

Enquanto o festival de ignorâncias e de hipocrisias funciona fartamente, 
UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA despontam nos horizontes da histó-
ria, porém trazendo antes, empunhado pela JUSTIÇA DIVINA, um vasto, 
profundo e impassável movimento renovador. Esta MENSAGEM FINAL, 
contém os informes todos, porém tendo a Lei de Deus e o Cristo Modelar 
e modelador como TESTEMUNHAS IMORTAIS, que libertam para a ETERNI-
DADE.

MENSAGEM AOS SÁBIOS E AOS SANTOS DA TERRA

Lembrem-se, santos e sábios da Terra, que no Velho Testamento está 
dito: “PORQUE O SENHOR DEUS NADA FAZ, SEM ANTES AVISAR PELOS 
PROFETAS, SEUS SERVOS”.

Lembrem-se de que antes do Dilúvio de Água, por meio de Noé, as gentes 
foram avisadas... Se ouviram ou não, culpa de Deus não foi...

Até aqui, não houve aviso de Deus que tenha sido acatado... A tudo nega-
ram, perseguiram, assassinaram!...

Modernamente, chamam FALSOS PROFETAS precisamente aos que ficam 
com a Lei de Deus, com o Cristo Modelar e Modelador e com os Dons do 
Espírito Santo!...

Sem dúvida, santos e sábios da Terra, o Sermão Profético, o Apocalipse 
e a Mensagem de Fátima, deveriam merecer um pouco mais de atenção, 
pois jamais avisos vindos de Deus deixaram de ter perfeito cumprimento...

Como só há UM DEUS, UMA VERDADE E UMA DOUTRINA, E A DOUTRINA 
TEM FUNDAMENTO NA LEI MORAL, NO CRISTO EXEMPLAR E NO BATIS-
MO EM DONS DO ESPÍRITO SANTO, tudo é de fácil reconhecimento... Com 
algum esforço, tudo será de fácil praticabilidade, quem sabe diminuindo 
um pouco o impacto do PRÓXIMO DILÚVIO DE FOGO...

Entretanto, se ninguém quiser saber de nada, porque são fartamente 
santos e sábios, para si mesmos, a realidade é que não haverá FIM DO 
MUNDO, porém apenas uma tremenda renovação da Humanidade...

Na ORDEM DOS MUNDOS E DAS HUMANIDADES, por imposição da JUSTI-
ÇA DIVINA, tais fatos são normais. Apenas, como também é normal, Deus 
antes manda o AVISO CERTO, para quem deseje SABER CERTO, e, se quiser, 
EM TEMPO CERTO TOMAR O RUMO CERTO...

DESGRAÇADAMENTE...

Para muitos encarnados e desencarnados, em função de seus ignorantis-
mos e vícios religiosistas e sectários, e apegos materiais comprometedores, 
mais valem as falácias estúpidas de alguns encarnados e desencarnados, 
do que a Lei de Deus e o Exemplo de Comportamento do Cristo Modelar e 
Modelador...

Enquanto o Verbo Encarnado, por ser Modelo de Conduta, manda-
va e manda VIVER A LEI MORAL, e a seguir tomar o EXEMPLO DO SEU 
AMOR-RENÚNCIA, muitos encarnados e desencarnados, desviam as 
gentes das leituras bíblicas, fogem dos Atos, das Epístolas e do Apocalipse, 
e recomendam os seus mandamentos humanos, rasteiros e algumas vezes 
até sórdidos, porque são politiqueiros, farisaicos, encobrindo vergonhosas 
inversões, depravações, etc...

Enquanto o Verbo Exemplar manda “PRIMEIRO PROCURAR O REINO DE 
DEUS E SUA JUSTIÇA”, para obter o mais tudo por acréscimo, errados da 
carne e de fora da carne, em função da própria ignorância, lançam mãos 
de imundas práticas mediúnicas, repugnantes recursos, esquecidos de que 
jamais enganarão a JUSTIÇA DIVINA... 

Sobre os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, o Verbo 
Exemplar ordena o “DAI DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES”... 
Entretanto, quantos encarnados e desencarnados fazem disso o pasto 
onde refestelam suas sanhas imundas, comerciais e outras ainda piores?!...

A suprema advertência do Verbo Encarnado, foi contra o FERMENTO DOS 
FARISEUS, que é a HIPOCRISIA... Entretanto, em nome de Deus, da Verda-
de, do Verbo Encarnado e da Doutrina do Pai, que Ele deixou no Mundo, 
quem vive, realmente, para executar a Lei Moral, imitar o Cristo Modelo e 
cultivar decentemente os Dons do Espírito Santo?...

Por causa dos erros humanos, contra a Lei Moral e contra o Verbo Mode-
lar e Modelador, um DILÚVIO DE FOGO varrerá dois terços ou três quar-
tas partes da Humanidade. Os que sobrarem, reabitando vastas partes do 
Planeta, o farão com todo respeito para com as DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS 
E VERDADEIRAS... E terão na Revelação, nos Dons do Espírito Santo, apenas 
Graça Consoladora...
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NAS VÉSPERAS DO DILÚVIO DE FOGO...

No Sermão Profético de Jesus, no Apocalipse e na Mensagem de Fátima, 
estão os avisos da Grande Renovação da Humanidade, antes do findar do 
ano dois mil, e com o desaparecimento de dois terços ou três quartos da 
Humanidade. Essas profecias ou advertências foram feitas antes da exis-
tência das bombas atômicas... E o arsenal diluviano está pronto, restando 
chegar a hora apocalíptica em que tudo será deflagrado...

CORRUPÇÃO DOS FUNDAMENTOS INICIÁTICOS

A Primeira Testemunha, Fiel e Verdadeira, é a Lei de Deus, o Código de 
Moral Divina, que manda amar a Deus, o Princípio ou Pai Divino, e jamais 
fazer mal ao próximo, jamais mandando cometer o crime que é se escravi-
zar alguém a religiões, seitas ou fanatismos quaisquer. Conhecer a Verdade 
e praticar o Bem, eis o que a Lei ordena.

A Segunda Testemunha, Fiel e Verdadeira, é o Cristo Exemplar, Modelo 
de Comportamento, vivido pelo Verbo Terrestre, quando encarnado. Não 
nasceu de homem e deixou o túmulo vazio, para SINAL IMORTAL. Foi o 
Exemplificador do Amor-renúncia e derramou sobre a carne os Dons do 
Espírito Santo, como os textos bíblicos provam fartamente.

Como Graça Consoladora, dada por Deus a Seus filhos, e generalizada por 
Jesus no Pentecostes, estão os Dons do Espírito Santo, chamados Caris-
mas ou Mediunidades. Estudem os textos bíblicos, longe e fora dos palpi-
tes esfarrapados, quer de encarnados, quer de desencarnados, porque os 
mistifórios são muitos. É dever de cada um, de cada filho de Deus, por 
si mesmo procurar, encontrar e viver as VERDADES DIVINAS, fugindo de 
quantas patifarias homens corruptos ou maliciosos andaram e andam 
inventando, desviando da Doutrina do Caminho, dando falsas interpreta-
ções aos ensinos bíblico-proféticos, fazendo a Humanidade errar, provo-
cando reações violentas por parte da JUSTIÇA DIVINA.

Fora do SUPREMO DOCUMENTO, que é a Lei Moral, fora do Cristo Exem-
plar e fora do cultivo dos Dons do Espírito Santo, tudo rumará na direção 
do MAL, dos crimes e dos cataclismos de variada ordem. Quando os erros 
e crimes atingem um nível demasiado alto, certamente a JUSTIÇA DIVINA 
agirá, fazendo compreender que ninguém por cima Dela passará. Por 
causa da CORRUPÇÃO DA DOUTRINA DO CAMINHO, a Humanidade terá 
de enfrentar tremendos cataclismos... Depois, os que sobrarem e forem de 
novo povoando a Terra, compreenderão o que o Verbo Encarnado deter-
minou, em Atos, 1, 1 a 8.

ENTENDAM BEM ESTAS ADVERTÊNCIAS

“Tudo se resume em voltar à VERDADE e ao BEM, como a Lei e o Cristo 
determinam.”

“Leiam, com atenção, Romanos, 1, 22 a 32.”
“Leiam, com atenção, os cinco capítulos finais do Apocalipse, porque 

suas advertências e profecias se cumprirão, O NOVO CÉU E A NOVA TERRA 
virão, porém depois de profundos abalos, por culpa dos erros humanos...”

“Inventar mandamentos humanos, para colocá-los no lugar dos MANDA-
MENTOS DIVINOS, eis o que fizeram os homens errados, corruptos, poli-
tiqueiros, fabricantes de religiões, sectarismos e tabelinhas maliciosas... 
Querendo passar por donos da Verdade, da Doutrina do Caminho, das 
consciências alheias, contra tudo que é de Deus blasfemaram, desviando 
da Lei de Deus, do Cristo Exemplar e dos Dons do Espírito Santo...”

“Se Deus fosse de religiões e sectarismos, seria tudo, menos Deus... 
Tendes a Lei Moral, o Cristo Modelo e os Dons do Espírito Santo, para esten-
der sobre a Terra... Fora dessas Trilhas Divinas, só vireis a ter cataclismos e 
dores...”

“Estas realidades não poderão ser jamais esquecidas: ACABEM COM OS 
RELIGIOSOS PROFISSIONAIS E CULTIVEM, COM ELEVAÇÃO MORAL E COM 
MUITO AMOR, OS DONS DO ESPÍRITO SANTO, CARISMAS OU MEDIUNIDA-
DES... Onde existirem religiosos profissionais, e onde faltarem os bons e 
sinceros portadores de Dons do Espírito Santo, ali faltarão a VERDADE, o 
AMOR e a VIRTUDE, caindo verticalmente o padrão iniciático, entrando as 
gentes em corrupções, depravações, inversões criminosas, e, em tempo 
certo, a JUSTIÇA DIVINA a tudo cobrará, com severidade...”

“Segundo como fordes para com a Lei Moral, o Verbo Exemplar e os Dons 
do Espírito Santo, assim vireis a receber da JUSTIÇA DIVINA... Porque UM 
É DEUS, UMA É A VERDADE E UMA É A DOUTRINA, E A JUSTIÇA DIVINA, 
PELOS SEUS RECURSOS, FARÁ COM QUE A ELES CAMINHAREIS...”

“O grande mal dos homens, fabricantes de religiões e de sectarismos, e de 
tabelinhas humanas, e dos infelizes que neles confiam, é acreditar em seus 
invencionismos, engodos ou simulações, ou discursos histéricos, deixando 
para trás A ESSÊNCIA DOUTRINÁRIA, O POUCO QUE DEUS QUER... Que diz 
a Lei Moral? Como procedeu o Cristo Exemplificador de Conduta? Como 
cultivar os Dons do Espírito Santo? Quem tem autoridade para modificar as 
DETERMINAÇÕES DIVINAS?...”

“Ciências, técnicas, artes e filosofias, ou tudo quanto possa o ser humano 
fazer, ou cultivar, encaminhará no rumo do pranto e do ranger de dentes, 
se estiver fora DA MORAL E DO AMOR DIVINO... Ao filho de Deus, que é 
apenas usufrutuário de tudo, cumpre agir no seio do PROGRAMA DIVINO, 
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não fora dele... Que ninguém se julgue juiz do Princípio, dono da Verdade 
e da Doutrina, e, senhor da consciência espiritual dos seus irmãos... Diante 
de cada um estão a Lei Moral e o Cristo Modelo, e, segundo como agir, 
assim mesmo receberá da JUSTIÇA DIVINA.”

“Templo de orações é o Infinito...”
“Hora de orações e boas obras é a Eternidade...”
“Religiões e sectarismos são doenças perigosas...”
“A Lei de Deus e o Cristo Exemplar, representando a VERDADE, o AMOR e 

a VIRTUDE, são remédios que curam para a Eternidade...”
“Ai daquele que se meter a cultivar os Dons do Espírito Santo, sem os devi-

dos cuidados, sem o discernimento necessário, pois eles podem ligar para 
todos os planos ou níveis espirituais, onde espíritos de erro e de contradi-
ção também podem intervir, dizendo asneiras, desviando da Lei Moral e do 
Cristo Exemplar, as INSTITUIÇÕES DIVINAS que jamais atraiçoarão os filhos 
de Deus...”

“Procurar o Princípio ou Deus fora, longe e de vez em quando, ou por 
meio de simulações ou engodos inventados por homens, é o começo de 
todos os erros e de todos os crimes...”

“A suprema obrigação de cada filho de Deus, de cada centelha, É VOLTAR 
AO CADINHO DIVINO, de onde saiu... Sem MORAL e sem AMOR, tudo ficará 
tremendamente difícil... Quanto aos Dons do Espírito Santo, valem apenas 
como GRAÇAS CONSOLADORAS, quando bem cultivados... Porque nenhum 
espírito, encarnado ou desencarnado, é maior do que AS DUAS TESTEMU-
NHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS...”

“Tendes vivido em função de ordenanças clericais, religiosistas e sectá-
rias, embora afirmando que não... No período chamado NOVO CÉU E 
NOVA TERRA, tereis de aprender a viver em função da JUSTIÇA DIVINA... 
Nada mais! E nem é necessário, em virtude de tudo estar a Ela sujeito, no 
plano relativo...”

“Sabendo ou não, querendo ou não, o vosso trato para com Deus é segun-
do o vosso trato para com os semelhantes... Apartai-vos da fraternidade 
dos religiosismos e dos sectarismos, e apegai-vos à IRMANDADE VERDA-
DEIRA, que a Lei e o Cristo apontam...”

“Até meados do século vinte e um, cuide cada um, com todo o zelo possí-
vel, de suas virtudes, sabedorias e paciências... Tudo se resume em CONHE-
CER A VERDADE E PRATICAR O BEM... Participe de orações em conjunto... 
Tenha bons livros à cabeceira da vida... Se a hora apocalíptica é profun-
damente grave, também é cheia de regalias científicas, técnicas e Graças 
Divinas...”

SÍNTESE INICIÁTICO-APOCALÍPTICA

Este é o tempo apocalíptico propício, para que os filhos de Deus, encar-
nados e desencarnados, lotados no Planeta, procurem saber ao máximo, o 
que FICOU PARA TRÁS e aquilo que, normalmente, ESTÁ PARA FRENTE, ou 
terá de acontecer. 

Basta um tiquinho de inteligência, regada com outro tiquinho de hones-
tidade, para que um filho de Deus reconheça, em tudo, UMA ORIGEM, UM 
MOVIMENTO E UMA FINALIDADE. 

A leitura seguinte, propositalmente resumida, constitui a síntese geral, do 
que já foi, do que é, do que será, e a sua denominação iniciática é: DOUTRI-
NA DO PAI, DO PRINCÍPIO OU DEUS:

1 – Deus, Essência Divina, Pai Divino, Princípio Emanador, Sustentador 
e Destinador, Arquiteto, etc. Qualquer que seja o NOME que Lhe queiram 
dar, nada importa ou faz diferença, porque verdadeiramente é INOMINÁ-
VEL, acima de nomes. É o UM de todas as manifestações, espirituais ou 
materiais, e, para todas as Leis e para todos os Fatos, é o Princípio, Causa 
Determinante, que obriga a Movimentar, determinando a Chegada Final, 
que é a INTEGRAÇÃO NELE MESMO, COMO DEUS EM DEUS.

2 – Emanação Espiritual, erradamente chamada Criação. Centelhas espi-
rituais, que Dele partem como óvulos, contendo todas as SUAS VIRTUDES 
EM POTENCIAL, como toda e qualquer semente ou ovo. Portanto, depois 
de ser e existir, a centelha terá de movimentar, desabrochar até chegar a 
ser, um dia, vibracionalmente UNA OU DEUS EM DEUS.

3 – Emanação Material, erradamente chamada Criação, cujos fundamen-
tos são: Espírito ou Deus, Luz Divina, Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, 
Líquido, Sólido. Depois do Estado inicial, que é Deus ou Princípio, todos 
os demais são gamáticos, dividem-se em múltiplos escalões ou níveis, e, 
portanto, na passagem de uns para outros, as interpenetrações são vastís-
simas e profundíssimas, pairando ainda acima das possibilidades humanas 
de investigação e classificação.

4 – Nenhuma centelha espiritual, nenhum filho de Deus ou espírito, poderá 
realizar em si, de dentro para fora, o desabrochamento do DEUS INTERNO, 
OU REINO DE DEUS, sem usar todos os níveis ou graus da Matéria. A Maté-
ria é o instrumento, é o campo, é ecologia, mesologia, etc. Assim como 
para a Matéria existem as diferenças de peso e potencial elétrico, para o 
espírito existem as variações vibracionais, e, nos fundamentos, entre espí-
rito e corpo, ou espírito e matéria, leis regentes fundamentais obrigam às 
equivalências ou paridades vibracionais. Portanto, a partir dos primórdios 
evolutivos, nenhum espírito vive nos minerais, vegetais ou animais que 
bem entender, mas sim nos vibracionalmente equivalentes.
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5 – A centelha espiritual, para ter contato com o mundo material, em 
seus diferentes níveis vibracionais, necessita de um corpo intermediário, 
chamado carro da alma, perispírito ou corpo astral. O elemento primeiro 
de ligação é Luz Divina, o segundo é Energia, o terceiro é Éter, o quarto é 
Substância, porém tudo em gama, vários escalões, e com interpenetração 
perfeita. Quando encarnado, somam-se os elementos do mundo físico, que 
são Gases, Vapores, Líquidos e Sólidos, em perfeita distribuição, como o é 
o corpo dos animais.

6 – Falar em carro da alma, perispírito ou corpo astral, sem considerar 
os chacras e plexos é muito errado. Nas sete coroas, do perispírito do 
homem padrão, do presente estágio evolutivo, constituídas de um misto 
de Luz Divina e Energia, ou elementos sublimados que ligam diretamente 
à centelha, existe um centro de energia em cada uma, e são os chacras 
ou plexos. Não haveria como funcionarem os sentidos físicos e os chama-
dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, sem os chacras e 
plexos, e os seus funcionamentos específicos. Erros, crimes ou pecados, ou 
desequilíbrios perante as Leis Regentes Fundamentais, desarmonizam tais 
coroas, chacras e plexos, produzindo doenças, casos teratológicos, etc. Os 
crimes do espírito alteram coroas, chacras e plexos, e, portanto, refletem 
no exterior, na forma do perispírito, e, também por repercussão ou refle-
xo, no corpo físico. Ao espírito cumpre desabrochar as VIRTUDES DIVINAS 
que contém em potencial, e é impossível a qualquer espírito, encarnado 
ou desencarnado, da Terra, do presente estágio evolutivo, poder falar da 
vastidão da gama hierárquica, dos milhões ou bilhões de níveis evolutivos, 
e da metamorfose ou movimento íntimo, para o trânsito de um para outro 
matiz de grau ou nível. Assim mesmo, em tal profundidade, é a capacidade 
de flexão, de movimentação ou variação do perispírito, a contar dos primór-
dios, da formação das primeiras coroas, até atingir as sete e os respectivos 
chacras e plexos, onde serão registrados todos os feitos do espírito, bons 
ou ruins, harmônicos ou desarmônicos, perante a Lei de Harmonia, e que 
se resume na JUSTIÇA DIVINA, contra a qual ninguém e nada triunfará.

7 – Três fatores fundamentais prevalecem, que tudo comandam, na tarefa 
do espírito, rumo ao desabrochamento das VIRTUDES DIVINAS, que são: 
Sabedoria, Moral e Amor. Toda a luta do espírito, queira ou não, saiba ou 
não, goste ou não, terá de ser feita no seio desses três fatores fundamen-
tais. A inferioridade dos inferiores, o mediocrismo dos medíocres, a supe-
rioridade dos superiores e a divinização dos que atingiram a UNIDADE, ou a 
REINTEGRAÇÃO NO PRINCÍPIO, tudo reflete ou define o que seja o espírito, 
em termos de Sabedoria, Moral e Amor. E ninguém faça confusão, entre 
eles, porque são distintos entre si, porém devendo funcionar em conjunto, 
para que o espírito marche com o máximo de harmonia, no rumo da auto-
divinização, da reintegração total no Princípio ou Deus. Também sobre eles, 

ou suas influências, tal é a profundidade e a complexidade, da ingerência 
no espírito, ou na sua movimentação intima, ou metamorfose divinizadora, 
que ninguém na Terra poderia falar com sabedoria total.

8 – Em função ou por determinação do que seja o espírito, em termos 
de Sabedoria, Moral e Amor, irá ele habitar, ao desencarnar, naquela faixa 
astral, céu ou zona espiritual, que lhe caiba de direito vibracional. Para 
baixo é muito fácil ir, em visitas ou trabalhos, mas para cima ou para fora 
do Planeta, tudo é regido por LEIS RIGOROSAS, vibracionais, por cima das 
quais ninguém passará. Espíritos superiores podem ajudar e ajudam, por 
certo tempo, em casos de visitas a planos superiores, porém tudo no seio 
do rigor das leis hierárquicas. Como todos os mundos, habitados ou não 
por encarnados, possuem suas faixas, céus ou zonas de habitação astral, o 
dito fica como regra geral ou universal. Isto fica saliente, pois onde houver 
matéria sólida, haverá espíritos, agindo consciente ou inconscientemente, 
para que ela funcione ou sirva, como deve servir. O importante é saber 
quem, como e para que fazer, em gênero, número e grau, ou matizes de 
grau, já que a escala hierárquica é vastíssima.

9 – A VIDA ALÉM DO VÉU foi dos primeiros livros mediúnicos, tratando da 
vida depois da desencarnação. Milhões de anos passados, de haver Huma-
nidade sobre a Terra, e depois de muitíssimos milhares de anos, de reve-
lações consecutivas, de Bíblias entregues, pelo trabalho messiânico dos 
Grandes Iniciados, Instrutores, Patriarcas, Profetas e Cristos, somente ao 
século vinte da Era Cristã, foi permitido, ou determinado por Deus, e execu-
tado através dos Escalões Direcionais, fazer conhecer um pouco da vida 
depois da desencarnação. A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS é outra gran-
diosa mensagem, vinda no mesmo tempo, tratando do mesmo assunto, e, 
saibam, Moisés e Jesus participaram grandemente de tais transmissões, 
um porque representa a Lei de Deus ou Código Moral, e o outro por deixar 
no Mundo, para a Humanidade, a Divina Modelagem de Comportamento. 
Tais mensagens foram inaugurações, sobre tais informes, e ninguém deve-
ria ignorá-las, porque a grandeza das Bíblias, cujas maiores são onze, não 
tratam de tais assuntos, nada explicam sobre os reinos espirituais, para 
aonde os espíritos terão de ir, fatalmente.

10 – O VERBO TERRESTRE e a Terra. A feitura dos Mundos observa uma 
mesma lei geral, e, portanto, o Planeta chamado Terra, pelos terrícolas, é 
o produto do trabalho de um Delegado ou Verbo, comandando Legiões 
Imediatas, para adensar elementos, a partir da Luz Divina, o primeiro grau, 
rumo à matéria densa, ou logo depois do Princípio, da Essência Divina. Vide 
item 3. Portanto, os Mundos são feitos de Essência Divina, Luz Divina, Ener-
gia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido. Vide sobre as gamas, tudo 
quanto for possível, porém ninguém pretenda descobrir, pela ciência do 
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homem, tempo certo de início, fases primitivas, comoções telúricas, apare-
cimento das espécies, quer minerais, vegetais e animais, e do ser humano, 
primata, porque isso data de tempos que a ciência humana não poderá 
sondar, com total precisão. Tudo quanto tem sido afirmado, pela ciência 
humana, ainda que por estimativa, está completamente errado e confuso.

11 – Nunca houve e nem haverá filhos unigênitos do Princípio, Deus ou 
Pai Divino, tais afirmações derivam de erros humanos, maliciosos ou não. 
São ungidos, Delegados, Messias, e o Verbo Terrestre, comandante de 
Legiões Angélicas ou Espirituais, sob o comando de Delegados ou Ungidos 
ainda maiores na Escala Hierárquica, presidiu a tudo, em todos os tempos, 
até que veio como Verbo Encarnado, e o nome com que veio foi Jesus. Tudo 
presidindo, foi em tempo certo enviando Grandes Iniciados, Instrutores, 
Profetas, missionários para todos os campos da ciência, arte, técnica, filo-
sofia, etc.

12 – Para deixar a Divina Modelagem de Comportamento, não nasceu de 
homem, deixou o túmulo vazio, voltou como espírito, cumprindo então a 
Promessa do Pai, que foi Batizar em Espírito de Dons e sinais, carismas ou 
mediunidades, ou como está na Bíblia – Derramar sobre toda a carne os 
Dons do Espírito Santo.

13 – Embora o profeta Simeão, no Templo de Salomão, tenha adverti-
do que, contra Ele, a contradição atiraria toda sorte de pedradas, o fato é 
que, começando nos escritos apostolares, posteriormente nas traduções, 
e através de muitos outros escritores, e também em obras ditas mediú-
nicas, monstruosas distorções, contradições, adulterações, sujidades por 
ignorâncias e por má fé, tudo fizeram e fazem, quando se trata do Verbo 
Encarnado, das profecias, da encarnação, do nascimento, da vida e das 
obras, da volta como espírito depois da crucificação, do Batismo de Espírito 
Santo ou generalização da Revelação. O Evangelho do Verbo Encarnado, ou 
Cristo Modelar e Modelador, é o mesmo Verbo ou Cristo, e com o tempo 
todos os filhos do Princípio, herdeiros do Planeta, nos ciclos superiores 
ou finais, terão de assim entender. Embora os Delegados ou Verbos, ou 
Ungidos, presidentes da feitura de Mundos, condutores de Humanidades, 
também progridam, subam na Escala Hierárquica, passem a intervir em 
planos muito mais elevados, na direção de sistemas planetários, grupos de 
sistemas, galáxias e metagaláxias, o certo é que as marcas que deixam, por 
serem fundamentais, ou matrizes, não passam. Muitos diretores passarão 
pela Direção Planetária, dos Mundos, mas as marcas dos Verbos Construto-
res ficam, e a Divina Modelagem de Comportamento, também fica, porque 
vivem a lei Moral e o Amor renúncia, além de apresentarem outras subli-
mes realidades, pois, de vez que contam com o Espírito de dons e sinais 
SEM MEDIDA, praticam feitos mediúnicos ou carismáticos grandiosos, de 
que os ignorantes duvidam e negam.

14 – Confundir entre os Dons do Espírito Santo e Seus frutos, e as artes 
mágicas infernais, ou feitiçarias, através de rituais medonhos, é obra crimi-
nosa. Ao verdadeiro discípulo da Doutrina do Caminho cumpre estudar os 
textos bíblicos sobre os Dons do Espírito Santo, para saber como usá-Los, 
tomando o exemplo dos Patriarcas, Profetas, do Cristo que os generalizou 
e dos Seus seguidores. Fazer o contrário é blasfemar contra os Dons do 
Espírito Santo, que o Verbo Encarnado generalizou, a partir do Glorioso 
Pentecostes. Estudem bem, o problema de quem foi o DERRAMADOR DO 
ESPÍRITO DE DONS E SINAIS SOBRE A CARNE, porque a ignorância de uns, 
a falsidade de outros, os manobrismos hipócritas de outros e a negligência 
da grande maioria, cometem crimes que, somados, em tempo certo provo-
carão reações rigorosas da JUSTIÇA DIVINA.

15 – Jamais homem algum, sob pretexto qualquer, virá a ser juiz da 
Lei Moral, do Cristo Modelar e Modelador e do Ministério da Revelação 
Consoladora, porque o Princípio ou Deus, SOBRE TAIS VERDADES INICIÁ-
TICAS MANDOU SEUS VERBOS edificarem a Doutrina do Caminho, aquela 
Linha-Mestra que vem desde os primeiros instrutores doutrinários, aquilo 
que fez o Verbo Encarnado dizer aos Seus seguidores: “VÓS COLHEIS O 
QUE OUTROS SEMEARAM”.

16 – Se alguém quiser bem entender, encontrará a Moral Divina, o Verbo 
ou Cristo Modelar e Modelador, e o Ministério da Revelação, nos fundamen-
tos de todos os ensinos iniciáticos, de quantos Grandes Iniciados, Mestres, 
Profetas ou Cristos tenham passado pela carne, no curso dos tempos, 
acompanhando e guiando a marcha evolutiva da Humanidade. O grande 
mal surgiu sempre das pestilências clericais, religiosistas, sectárias e outras 
daí derivadas, forjando simulações, engodos ou purulências profissionais, 
politiqueiras e outras, por onde homens passaram a se arvorar em juízes 
de Deus, donos da Verdade, fiscais dos Instrutores e do Cristo Modelar e 
Modelador, e, por cima dessas sujidades, julgando-se no direito de colocar 
cabrestos e tapa-olhos nas gentes menos avisadas...

17 – Em função do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA, ou da segundo metade 
evolutiva, do Planeta e da Humanidade, como assinala o Apocalipse, a 
JUSTIÇA DIVINA irá fazer entender O PROGRAMA DIVINO, as realidades da 
ORIGEM DIVINA, DO MOVIMENTO, DO DESABROCHAMENTO E DA FINALI-
DADE a ser atingida pelos espíritos ou filhos de Deus. É ridículo pensar que 
tudo exista, Mundos e Humanidades, sem Princípio ou Deus, sem Espíritos 
Verbos ou Representantes do Princípio, sem Leis Regentes Fundamentais, 
sem Escalões Administrativos, sem os Tempos ou Ciclos Evolutivos, e, prin-
cipalmente, sem a responsabilidade MORAL dos espíritos, que cresce com 
o avanço normal dos mesmos, em todos os ramos do conhecimento.
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18 – Todos os fanatismos, religiosistas e sectários, ou todas as bandeirolas 
doutrinárias, de feitura humana, ou todos os amontoados de convenciona-
lismos, ou de formalismos dogmatizados, ou de nobiliarquias clericais, onde 
se penduram os mais absurdos conceitos de autoridade religiosa, terão 
de responder pelos crimes cometidos, pelo atraso imposto à Humanida-
de. Acontecimentos tremendos são relatados nas Bíblias da Humanidade, 
vindos com prévios avisos, por meio de profetas ou portadores de Dons ou 
Carismas, e aquilo que o Apocalipse assinala, de maneira alguma ficará por 
nada, por mais que os donos de religiões, seitas ou engodos doutrinários, 
metidos a donos da Verdade e da Doutrina, aleguem ou pretendam fazer 
valer como medidas ou verdades salvadoras...

19 – A Lei Moral e o Cristo Modelar e Modelador ensinam como cultivar 
os Dons do Espírito Santo, e havendo o Dilúvio de Fogo que varrerá dois 
terços da Humanidade, tanto mais essa realidade iniciática fundamental 
ficará de pé, como padrão doutrinário, como DOUTRINA DO CAMINHO 
RESTAURADA, pois a ordem do Princípio é para RESTAURAR A DOUTRINA, 
não é para forjar novo ou novos ISMOS... Que se cuidem os amontoados 
de monopólios religiosistas criminosos, os tremendos interesses criados, 
as súcias capciosamente estruturadas sobre tabelinhas feitas por homens, 
já que a JUSTIÇA DIVINA, jamais lhes perguntará coisa alguma. Depois da 
Lei Moral, do Cristo Modelar e Modelador, e do Ministério do Consolador 
generalizado pelo Verbo Encarnado, TUDO O MAIS É RESTO, É MENOS OU 
É PORCARIA DE INVENÇÃO HUMANA. O espírito desse trinômio tem que 
reger toda e qualquer conduta humana, em todo e qualquer sentido, de 
toda e qualquer atividade humana, porque UM É DEUS, UMA É A VERDADE 
E UMA É A DOUTRINA DO CAMINHO, DEIXADA PELO VERBO ENCARNADO.

20 – Os loucos podem pretender modificar O PROGRAMA DIVINO... Quem 
não for louco, medite sobre o que abaixo apresentamos, porque ninguém 
irá trazer outra Lei de Deus, não virá outro Cristo Modelar e Modelador 
e, também, ninguém irá fabricar um outro Ministério dos Dons do Espí-
rito Santo, Carismas ou Mediunidades. E para esta realidade doutrinária, 
NÃO EXISTEM CLEROS, RELIGIÕES OU SEITAS, que possam se arvorar em 
proprietárias, ou com direitos de domínio, porque a entrega dessa verdade 
doutrinária foi para TODA A CARNE, NA PESSOA DE CADA FILHO DE DEUS. 
E se bem quiser alguém entender, SOBERANA É A LEI, sendo os Verbos ou 
Cristos apenas os Mestres de total obediência. Do Cristo Modelar e Mode-
lador são estas advertências imortais, todas evidenciando subordinação à 
JUSTIÇA DIVINA:

“VAI E VIVE A LEI.”
“NÃO PASSARÁ DA LEI UM SÓ I, SEM QUE TUDO SE CUMPRA.”
“MEU PAI, MINHA MÃE E MEUS IRMÃOS, SÃO OS QUE OUVEM A LEI E 

A PRATICAM.”
“POR TODA PALAVRA PROFERIDA O HOMEM RESPONDERÁ.”
“ATÉ OS VOSSOS CABELOS ESTÃO CONTADOS.”
“ASSIM COMO OBRARDES, ASSIM MESMO RECEBEREIS.”
“TOMAI EXEMPLO DE MIM, QUE SOU MANSO E HUMILDE DE CORAÇÃO.”
“PAI, EM TUAS MÃOS ENTREGO O MEU ESPÍRITO.”
Entenda bem cada filho de Deus, que depois de cumprir a tarefa carnal, 

perante a Lei Moral, o Cristo Exemplar e o Ministério da Revelação, ou 
como tenha ou não praticado, assim receberá da parte da JUSTIÇA DIVINA. 
E assim será, até que cada um chegue à condição de ESPÍRITO E VERDADE, 
TAL COMO O PAI O É. Infeliz será aquele que, confiando na sua religião ou 
seita, vier a se colocar contra a Lei Moral, o Cristo Exemplar e o Ministério 
do consolador por Ele generalizado.

O RESTO É APENAS RESTO...

Como Verbo do Princípio ou Deus, perante o Planeta e sua Humanidade, 
afirmou Sua Autoridade Impassável, advertindo:

“AQUELE QUE SE ESBATER CONTRA ESTA ROCHA REBENTAR-SE-Á, E 
AQUELE, SOBRE QUEM ELA CAIR, SERÁ ESMIGALHADO.”

Da Lei de Deus e do Cristo Exemplar, fala o capítulo onze do Apocalip-
se, como sendo AS DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS, de Deus, 
perante a Humanidade. Com o NOVO CÉU E A NOVA TERRA despontando 
nos horizontes da História, que se cuidem os fabricantes de engodos reli-
giosistas, ou sectários, ou doutrinários, já que a JUSTIÇA DIVINA não acei-
tará pretextos esfarrapados, como defesa. Façam um estacato, meditem 
profundamente, porque ninguém irá alegar, perante Ela, que tinha direitos 
de outorga, para manobrar com a Lei Moral, o Cristo Exemplar e o Minis-
tério da Revelação, como sua propriedade particular, para fazer e desfazer 
o que bem entendesse, com isenção de responsabilidade. Diante dos fatos 
que abalarão a Terra e a Humanidade, muito em breve, caudais de indiví-
duos e de pretextos esfarrapados rolarão...
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A parte viva e vigente de modo prático, em termos de Dons do Espírito 
Santo, Carismas ou Mediunidades, e da Sua generalização, por parte do 
Verbo Encarnado, a documentação abaixo tudo explica. Como a Bíblia tem 
corpo ou história humana, e tem espírito profético ou MENSAGEM DIVINA, 
quem estudar a Lei de Deus, o Cristo Modelar e Modelador e o Ministé-
rio do Consolador, saberá o que Nela é imortal e totalmente importante. 
Convém, a cada filho de Deus, tomar muito cuidado com o que dizem os 
profissionais religiosos, os fanáticos sectários e os que se julgam donos da 
Verdade e da Doutrina, porque mentem e torcem realidades, como bem 
calhe a seus mundanos interesses, panças, bolsos, orgulhos, vaidades, 
ciúmes e prepotências manobristas. Assuma, cada um, a sua responsabili-
dade, porque a JUSTIÇA DIVINA não aceita transferências...

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.

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

O DESTINO DA AMÉRICA

Glória a ti, Atlântida redescoberta,
Brilhe em ti, Cristianismo restaurado,
E tua fronde altaneira, em luz referta,
Esplenda em verdade, roteiro divinizado.

Em tuas plagas, no antanho fendidas,
Por dilúvio, que a Suma Justiça cominou,
Um novo céu esplenda, e derrame floridas
Messes Divinas, que o bom Deus te enviou.

Não desvies agora, dos anseios da luz,
Da vera Doutrina, do Amor que a diviniza,
Daquele Consolador, derramado por Jesus
No sublime Pentecostes, que Deus eterniza.
 

Tua Aura espalhe, os clarões doutrinários,
Teus brados proféticos, fecundem a Terra,
Teus feitos de amor, lembrem lampadários,
Vertentes da Glória, que o Cristo encerra.

Desapareçam de ti, as manchas infiéis...
Desvios da virtude, que as trevas puniram,
E aquele novo céu, em teus luzentes anéis,
Revelem o Amor, aonde as dores sumiram.

http://www.uniaodivinista.org

	MENSAGEM FINAL
	APENAS DOIS AVISOS:
	PALAVRAS INICIAIS
	MENSAGEM AOS SÁBIOS E AOS SANTOS DA TERRA
	DESGRAÇADAMENTE...
	NAS VÉSPERAS DO DILÚVIO DE FOGO...
	CORRUPÇÃO DOS FUNDAMENTOS INICIÁTICOS
	ENTENDAM BEM ESTAS ADVERTÊNCIAS
	SÍNTESE INICIÁTICO-APOCALÍPTICA
	O RESTO É APENAS RESTO...


