
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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NAS VÉSPERAS DO DILÚVIO DE FOGO E SUBLIMES ORAÇÕES

QUAIS SÃO OS FRUTOS DA IGNORÂNCIA?

Existem duas sabedorias, a transcendente e a prática, aquela que remon-
ta ao Princípio ou Deus, que se expressa pela Origem de tudo e de todos, 
pelas Leis Regentes Fundamentais que presidem e determinam todos os 
fenômenos, pelos Fatos do Infinito e da Eternidade, dos Mundos e das 
Humanidades, e existe a sabedoria prática, clássica ou humana, que a Ciên-
cia prova e aprova.

O fato de a Ciência provar e aprovar os fatos conhecidos, reconhecidos, e 
de caráter prático e experimental, nada extraordinário revela, porque para 
sondar e apalpar a matéria, em seus escalões ou densidades, e ir apalpando 
as energias, ou divisões da matéria, e aplicando do melhor modo, é reali-
dade consequente e corriqueira, obrigatória, produto da imposição dos 
próprios fatores já descobertos e utilizáveis. É como chover no molhado...

Já não acontece o mesmo com a sabedoria transcendente, a parte de 
antes do Mundo, ou das Origens e das Leis Regentes Fundamentais, e, após 
e naturalmente, ou logicamente, a parte do depois do Mundo, que mais 
não é do que a volta ao antes do Mundo. Porque, cumpre entender, tudo 
aquilo que sai do CADINHO DIVINO, ao mesmo CADINHO DIVINO retor-
nará. De Deus tudo emana, por Deus tudo é sustentado e determinado a 
uma SAGRADA FINALIDADE, que é voltar a Deus, ao Princípio, em ESPÍRITO 
E VERDADE. É muita ignorância não considerar o psiquismo da matéria... 

ANTES QUE O MUNDO FOSSE...

Antes que o Mundo fosse Eu já era, afirmou Jesus, e se cristãos duvi-
dam disso, nada demais é, porque bem o disse o profeta Simeão, contra 
Ele e contra a Doutrina do Pai, da qual Ele foi simples transmissor, caudais 
de pedradas seriam atiradas... Seriam e são, e por aqueles mesmos que 
deveriam conhecer e proceder de modo certo, e que procedem de modo 
errado, por causa das injunções mundanas, de bolso, estômago, sexo, reli-
giões, sectarismos, orgulhos, ciúmes, vaidades, prepotências mandonistas 
e outras muitas vergonhosas inversões e corrupções.

Nenhum Mundo existiria, para servir de Escola ou habitação de espíri-
tos, ou filhos de Deus, e nele poderem viver e ir desabrochando o DEUS 
INTERNO, para um dia serem de novo ESPÍRITO E VERDADE, etc., se não 
fosse o trabalho de um espírito altamente evoluído ou desabrochado, 
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um Verbo ou Delegado, comandante de Legiões Angélicas ou espirituais, 
condensando a Luz Divina, que passando à Energia, ao Éter, à Substância, 
aos Gases, Vapores, Líquidos e Sólidos, até chegar a ser um Planeta. Toda 
matéria cósmica é produto do trabalho condensador, adensador, operado 
por espíritos, comandados por um Alto Chefe ou Verbo Delegado. A Terra é 
isso, nada mais, e algum dia voltará a ser, também, DEUS EM DEUS.

O Verbo Terrestre, portanto, vai dirigindo tudo, delineando, e por Sua 
Ordem vão aparecendo os chamados Grandes Iniciados, Mestres, Instru-
tores, Patriarcas e Profetas, até chegar a hora em que o mesmo Verbo 
Planetário deve encarnar, para deixar marcas inconfundíveis, em ensinos, 
exemplos, etc. Em face das trevas do Mundo, isto é, da ignorância humana, 
dos fartos interesses mundanos ou criados, religiões e sectarismos, poli-
ticalhas e outras sujidades, todo trabalho de todo missionário de algum 
gabarito, e, principalmente do Verbo Encarnado, é sacrificial, é martirizan-
te, torna-se vítima daqueles mesmos que falam em Deus e na Verdade, nos 
Vultos Maiores, na Doutrina, etc. O Verbo veio para o que era Seu, e não O 
conheceram, antes O renegaram e martirizaram... Não entende quem faz 
questão de não entender...

O Verbo Encarnado não nasceu de homem e deixou o túmulo vazio, deu 
exemplos de obediência à Lei de Deus, passou a vida orando e pedindo a 
Deus, enfrentou tudo confiando em Deus ou no Princípio, e, na hora de 
deixar o corpo, afirmou que a Deus entregaria o Seu destino... A sabedoria 
da vinda à carne, do Verbo Terrestre, de Sua estada na carne, do que fez e 
como fez, da saída da carne e da volta como espírito, nada tem de mistério, 
de enigma, de milagroso, porém tudo tem de VERDADES TRANSCENDEN-
TES, de antes do conhecimento humano ou acima e fora de tal conheci-
mento.

A mania humana, ou ignorante e errada, de encarar as VERDADES 
DE DEUS, OU TRANSCENDENTES, pelo prisma da ignorância ou do erro 
humano, é que dá em negações e modos estúpidos de interpretação. 
Depois de tudo isso, acresce que aparecem os fabricantes de religiões, 
sectarismos e outras bandeirolas ditas doutrinárias, e, então, completa-se 
o quadro das contradições, dos comercialismos religiosistas, dos engodos 
dogmáticos, das chamadas correntes de pensamento, cada qual se acredi-
tando dona da Verdade e da Doutrina, com direitos a manobrar as consci-
ências, a ditar padrões ou tabelinhas, etc. Em nome do Verbo Encarnado 
e da Doutrina do Pai, que Ele transmitiu, caudais de ignorâncias, erros e 
porcarias, foram esparramadas pelo Mundo, e passam como sendo CRIS-
TIANISMO... Comerciantes de pedradas contraditórias, de corrupções, de 
simulações, de falsas ciências e falsas bondades, todos se afirmam, de um 
modo ou de outro, ministros de Deus, do Cristo Modelo, do Evangelho... 

Escondem textos bíblicos, desviam ou adulteram interpretações, nada 
avisam sobre as profecias do Sermão Profético e do Apocalipse, e, como 
lá para trás, intitulam-se mestres em Israel... Iguais aos perseguidores e 
assassinos de Profetas, do Cristo e dos Seus seguidores, e, no entanto, só 
não descobrem que servem de pedra de tropeço no CAMINHO DA VERDA-
DE... E se os métodos já não podem ser os daqueles tempos, com pedra-
das, degolações e crucificações, nem por isso são menos criminosos...

Quem não nasceu de homem e deixou o túmulo vazio, certamente volta-
ria como espírito, reafirmando tudo, provando ser o Verbo Terrestre, e, 
normalmente, para cumprir a Promessa Celeste, batizar em Dons do Espí-
rito Santo, ou generalizar o Consolador, como o Pai prometera no Velho 
Testamento. Basta ler o mais singular de todos os Livros da Bíblia, o Livro 
dos Atos dos Apóstolos, para ficar sabendo que Herança, que Graça do 
Pai Ele deixou no Mundo. Mas, também sobre isso a caudal de pedradas 
contraditórias se levanta, corrupções são impostas, desvios interpretativos 
são manobrados, os dons são chamados de coisa do diabo, e fartas outras 
malícias são empregadas, para defender erros humanos propositalmente 
perpetrados...

Por ter sido o Verbo Encarnado O ÚNICO QUE VOLTOU EM ESPÍRITO, 
para epilogar a Tarefa Messiânica, ou Derramar do Espírito de dons e sinais 
sobre toda a carne, os Apóstolos escreveram suas Cartas, Missivas ou Epís-
tolas, tratando fartamente, frontalmente, do Batismo de Espírito Santo ou 
dons mediúnicos, carismas, etc. A leitura das Epístolas demonstra quanta 
alegria e quanta força apostolar colheram eles com a Graça do Pentecos-
tes, o jorro de dons ou carismas, que se prolongava por todas as partes do 
Mundo, aonde eles iam falando das VERDADES DIVINAS, pois o Verbo bem 
o dissera, “A DOUTRINA É DO PAI, NÃO É MINHA...”

Tendo trabalhado antes de haver Mundo, para o Mundo chegar a ser, e 
com Seus Escalões Imediatos, fornecendo Revelações ou Ensinos Iniciáti-
cos, também Lhe dizia respeito, depois da encarnação, tratar dos proble-
mas do após Mundo... Mandou fazer o Livro da Revelação, o Apocalipse, 
apresentando de forma simbólica todos os eventos futuros, os passos da 
Humanidade, os ciclos e as eras, etc. Dentre tantas questões ou fatos, apre-
senta a corrupção da Doutrina do Caminho, sua Restauração, e, também, 
anuncia o fim da primeira metade evolutiva, ou primeiro céu e primeira 
terra, e a segunda metade evolutiva, UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, 
a despontar nos horizontes da História, em tempo certo. Quem quiser 
informes muito precisos, leia as MENSAGENS intituladas: A MENSAGEM 
DO ANJO DO SARÇAL – A MENSAGEM DO ANJO DO APOCALIPSE – DEPOIS 
DA TEMPESTADE APOCALÍPTICA.



Nas Vésperas do Dilúvio de Fogo e Sublimes OraçõesOsvaldo Polidoro

6 7 www.uniaodivinista.orgwww.uniaodivinista.org

Sobre a Doutrina do Pai, que Ele deixou no Mundo, começa com a Lei de 
Deus, o Código de Moral Divina, pois comumente ordenava: “VAI E VIVE A 
LEI”:

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.
Para cumprir a Promessa do Pai, o Derrame de Dons do Espírito Santo, o 

Verbo Encarnado enfrentou os acontecimentos que os textos bíblicos reve-
lam. Com um tiquinho de inteligência e de honestidade, é fácil reconhe-
cer quem deixou a Doutrina que é Moral Divina, Amor Divino e Revelação 
Divina:

PRIMEIRO TEMPO – Moisés, o grande médium e cultor do revelacionis-
mo, deseja que a Revelação tenha caráter generalizado:

“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne 
profetizasse” – Números, 11, 29.

SEGUNDO TEMPO – Deus promete a generalização da Revelação para 
dias futuros:

“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.

“Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasador” – 
Salmos, 104, 4. (Cuidado com certas Bíblias adulteradas).

TERCEIRO TEMPO – João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam 
o ambiente humano para que possa haver o CUMPRIMENTO DA PROMES-
SA DO PAI. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediú-
nicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento:

“Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é que em Espírito 
Santo batizará” – João, 1, 33.

“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu nome, 
Ele vos lembrará tudo quanto vos tenho dito” – João, 14, 26.

“Porém, quando vier aquele Espírito da Verdade, Ele vos guiará em toda 
a Verdade” – João, 16, 13.

“Daqui em diante vereis o céu aberto, e os Anjos de Deus subindo e 
descendo sobre o Filho do homem” – João, 1, 51.

“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.

“Eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias” 
– Lucas, cap. 9.

QUARTO TEMPO – Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus 
é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado 
com azorrague de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único, dentre os 
Grandes Mestres e Iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a 
tarefa messiânica. Observem o que aconteceu para a Generalização do 
Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade 
viva da Doutrina do Caminho, ficar no mundo:

“Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo que virá sobre vós, e ser-me-
-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da Terra” 
– Atos, cap. 1.

“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, 
conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem” – Atos, cap. 2.

“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 mara-
vilhas, 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.

“Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas” – Apoca-
lipse, cap. 2.

“Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia” – Apocalipse, 
cap. 19.

“Duros de cerviz, e vazios de coração, vós sempre resistis ao Espírito 
Santo, sois como vossos pais” – Atos, cap. 7.

“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo” – 
Atos, cap. 13.

“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10.
“E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve 

comigo” – Atos, cap. 27.
“E disse o Senhor em visão a Paulo” – Atos, cap. 18.
“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios 

pelo nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.
“Porque, sendo exaltado por Deus, e, tendo recebido de Deus a promessa 

do Espírito Santo, derramou a este sobre vós, como agora o estais vendo e 
ouvindo” – Atos, 2, 33.
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“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.

“Vós que recebestes a Lei por meio dos anjos, e entretanto não a guar-
dais” – Atos, cap. 7

O Verbo Terrestre, quando encarnado, teve por Tarefa Messiânica também 
Derramar do Espírito de dons e sinais sobre toda a carne, não clerezias, 
religiosismos, sectarismos ou bandeirolas doutrinárias quaisquer. Doutri-
na do Caminho não é mistifórios de religiosos profissionais, fazedores de 
engodos ou idolatrias mentais e físicas, com as quais provocam o atraso 
da Humanidade. Importa que os filhos de Deus, ou do Princípio, voltem 
atrás com os seus ignorantismos e erros, se quiserem se livrar do Dilúvio 
de Fogo, do tremendo incêndio provocado pelo próprio homem, como está 
previsto no Apocalipse, e que destruirá dois terços da Humanidade. Porque 
é muito fácil atirar pedradas contra a Doutrina do Pai, corromper como 
Roma corrompeu e outros prosseguem corrompendo, MAS NINGUÉM IRÁ 
DESMORALIZAR A JUSTIÇA DIVINA, QUE ZELA PELA VERDADE.

Os piores crentes são aqueles que dizem: TENHO MINHA RELIGIÃO, MAS 
RESPEITO A RELIGIÃO DOS OUTROS. Nada é mais estúpido, cínico e crimi-
noso contra a Lei de Deus e a Doutrina do Pai, que o Verbo Encarnado 
transmitiu, porque a Lei e o Cristo Modelo jamais mandaram procurar ou 
ter religião qualquer. Mandam CONHECER A VERDADE E PRATICAR O BEM, 
ADORAR A DEUS E FAZER BEM AO PRÓXIMO, porque o verdadeiro Templo 
de Deus, para Seus filhos, é a CONSCIÊNCIA LIMPA, HARMÔNICA E AMORO-
SA, DOS MESMOS FILHOS DE DEUS. A realidade é uma só, Deus não muda, 
e depois do tremendo acontecimento apocalíptico, todos irão entender o 
que está escrito em Ezequiel, capítulo dezoito, e em Romanos, 1, 22 a 32. 
Os desvios sempre geram dilúvios, cataclismos, tremendas dores, renova-
ções dolorosas, etc.

Entenda cada um, de uma vez por todas, que o problema do espírito não 
é de SALVAÇÃO, é de autodivinização, é desabrochar o DEUS INTERNO, no 
curso ou transcurso do processo evolutivo ou biológico, isto é, terá que vir a 
ser ESPÍRITO E VERDADE, COMO O PAI O É. Quem do Princípio foi emanado, 
com todas as VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, terá de desabrochá-las, 
para realizar o VÓS SOIS DEUSES, de que trata a Bíblia. Quem coloca Deus 
longe dos filhos, e os filhos longe de Deus, para ficar no meio traficando 
com fingimentos físicos e mentais, com simulações, com vestes fingidas, 
rotulismos fabricados por homens, liturgias enganadoras que nada provam 
nem garantem DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO, ou pensa que discursos 
histéricos desabrocham O REINO DE DEUS QUE NÃO VIRÁ COM MOSTRAS 
EXTERIORES, esse é o grande enganador, o que desvia da Doutrina do Pai, 

que tem fundamento na MORAL DIVINA, NO AMOR DIVINO EXEMPLIFICA-
DO PELO VERBO ENCARNADO, E, COMO GRAÇA DE DEUS, VIVA E PERENE, 
ATÉ A CONSUMAÇÃO EVOLUTIVA, DO PLANETA E DA HUMANIDADE, SÃO 
OS DONS DO ESPÍRITO SANTO, COMO OS TEXTOS BÍBLICOS ENSINAM.

Sem MORAL DIVINA, SEM AMOR DIVINO, SEM RESPEITO AOS DONS DO 
ESPÍRITO SANTO, que facilitam a Revelação, comunicabilidade dos anjos ou 
espíritos, e muitos outros sinais e prodígios, NÃO EXISTE CRISTIANISMO, 
QUE É O NOME DADO À DOUTRINA DO PAI, QUE O VERBO NUNCA DISSE 
SER DELE. As corrupções ou desvios, feitos por homens, truncaram a Reve-
lação, O MINISTÉRIO DOS AVISOS DIVINOS, e a Doutrina, em lugar de ser 
estendida sobre a carne, como o VERBO ordenou em Atos, 1, 1 a 8, ficou 
estagnada, não encheu a Humanidade de TESTEMUNHOS DA VERDADE.

Como ninguém jamais passará por cima da Lei de Deus, isto é, como trai-
ções à VERDADE jamais poderão triunfar, porque ELA tem por zeladora a 
JUSTIÇA DIVINA, os fatos apocalípticos provarão tudo, ensinando, mais 
uma vez, que fora dos CAMINHOS DIVINOS, DA VERDADE, DO AMOR E 
DA VIRTUDE, tudo redundará em pranto e ranger dos dentes, na carne ou 
fora dela. Ignorâncias, erros, pedradas contraditórias, orgulhos e vaidades, 
ciúmes, falsidades e traições, não permitem que as verdades bíblico-profé-
ticas sejam ensinadas à Humanidade, na hora mais difícil da História do 
Planeta, ao findar do primeiro céu e da primeira terra, e dos avisos, fica 
bem entendido, DOS AVISOS SOBRE O NOVO CÉU E A NOVA TERRA, a nova 
madrugada ou novo dia, que hão de vir, PORÉM DEPOIS DA TEMPESTADE 
APOCALÍPTICA.

Leiam e estudem a Lei de Deus, entendam o Verbo Terrestre, que era de 
antes do Mundo, com o Mundo e depois do Mundo, cultivem com morali-
dade e amor os Dons do Espírito Santo, e, sem dúvida, da parte da JUSTIÇA 
DIVINA tereis o amparo, seja qual for o trabalho do ANJO CEIFADOR, como 
assinala o mesmo Apocalipse. Nenhum encarnado, ou desencarnado, tem 
palavra mais autorizada, a dizer à Humanidade, do que o capítulo vinte e 
dois do Apocalipse, quando resume a SABEDORIA BÍBLICA, sobre MORAL, 
AMOR E REVELAÇÃO.

Com muito acerto afirma uma advertência do Velho Testamento, que o 
Senhor Deus nada faz sem antes avisar, pelos profetas, Seus servos. E tão 
certa como essa realidade, é aquela da Humanidade, que tudo faz para atirar 
pedradas contraditórias nos mais profundos e sublimes ensinos enviados 
por Ele mesmo, o Senhor Deus. Quem quiser ver, com facilidade verá, o que 
fazem as gentes, com a Lei Moral e com o Cristo Exemplificador de Compor-
tamento. Sem bazófias, artimanhas religiosistas, calamitosos sectarismos, 
fanatismos por homens, livros, médiuns, tabelinhas forjadas por igrejinhas 
farisaicas e politiqueiras, estudem estas advertências do Verbo Encarnado:
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“Não vim derrogar a Lei, mas sim dar-Lhe cumprimento.”
“Vai, e vive a Lei.”
“Não passará da Lei um só i, sem que tudo se cumpra.”
“Qual de vós Me pode acusar de pecado?”
“Eu, que Estou no mundo, Sou a Luz do Mundo.”
“Quem vê a Mim, vê o Pai.”
“Sou o Princípio, o mesmo que vos falo.”
“Saí do Pai e volto para o Pai.”
“Pai, aquela Glória que tive em Ti, antes que houvesse mundo.”
Outras afirmações, profundas e inderrogáveis, mandou o Verbo Encarna-

do registrar no Apocalipse, no capítulo vinte e dois. E sobre o fator primor-
dial, que é o COMPORTAMENTO, estudem estas advertências imortais:

“Por toda palavra proferida o homem responderá.”
“Até os cabelos de vossa cabeça estão contados.”
“O Pai vê em secreto, e em secreto dará a paga.”
“O que sai da consciência, isso é que compromete o homem.”
“Porque a cada um será dado, segundo as obras que praticar.”
“Apartai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.”
“Túmulos caiados por fora e podres por dentro.”
“Dai dignos frutos pelo exemplo.”
“Assim como for a vossa misericórdia, assim tereis.”
E o mesmo Verbo Encarnado, depois de tanto salientar o fator COMPOR-

TAMENTO, por acréscimo deixou no Mundo a mais simples, singela, cons-
trutiva e implacável advertência: “Buscai primeiro o Reino de Deus e Sua 
Justiça, e o mais tudo tereis por acréscimo”.

Tudo isso resume a importância da Harmonia, que deriva da Moral Divina 
ou da Lei de Deus, conjugando com a dadivosidade, a renúncia que o Amor 
Divino representa, e que o Verbo exemplificou, como não poderia deixar de 
ser. Faltando Moral e Amor, nem a Revelação nem coisa alguma imaginá-
vel pelo homem, poderá lhe facilitar o desabrochamento do Deus Interno, 
aquele Reino de Deus que jamais virá com mostras exteriores. Pelo contrá-
rio, praticando ignorâncias e erros, ou atirando pedradas contraditórias na 
Moral Divina e no Amor Divino, colherá infalivelmente pranto e ranger dos 
dentes, dilúvios de água ou de fogo, cataclismos de variada ordem, tragé-
dias, dores, angústias, desesperos, etc. Porque, quando a VOZ DOS PROFE-
TAS for deixada para trás, a JUSTIÇA DIVINA tomará a dianteira, cumprindo 
o seu dever de FAZER JUSTIÇA.

AS VERDADES TRANSCENDENTES, DESPREZADAS PELAS CIÊNCIAS HUMA-
NAS, ELAS MESMAS É QUE CONSTITUEM A SUPREMA REALIDADE. Entre-
tanto, ninguém jamais prejudicou tanto a Humanidade, no seu dever de 
CONHECER A VERDADE E PRATICAR O BEM, como as religiões, os sectaris-
mos e os fanatismos doutrinários de fabricação humana. Como despontam, 
nos horizontes da História, O NOVO CÉU E A NOVA TERRA, queiram ou não 
os homens, aquela VARA DE FERRO funcionará, cobrando rigorosamente o 
que deve cobrar. O aviso é feito, para que a responsabilidade seja assumida 
por todo aquele que tenha sido avisado.

A LEI MORAL, O CRISTO MODELO E A JUSTIÇA DIVINA

Sendo esta MENSAGEM uma síntese doutrinária, não de fabricação 
humana, porque fundamentada na Lei de Deus, no Cristo Exemplar e na 
Justiça Divina, temos por dever de caráter puramente divinista, lembrar aos 
filhos de Deus esta realidade transcendente, ou por cima da qual ninguém 
passará jamais:

A – O testemunho primeiro, de ordem material, que o Princípio ou Deus 
dá de SI MESMO, é tudo aquilo que qualquer homem pode observar, com 
a sua inteligência e os seus sentidos físicos;

B – Para a inteligência, dos Seus filhos já inteligentizados, ou desabrocha-
dos a tal ponto, o testemunho do Princípio ou Deus é a mesma inteligência 
de Seus filhos, o poder de analisar, conhecer, classificar, usar, etc.;

C – Para testemunhar O SENTIDO MORAL DA VIDA, que dignifica a vida 
inteligentizada, enviou UM SUPREMO DOCUMENTO, a Lei de Deus, não de 
Cristo algum, de filho algum, mais ou menos evoluído;

D – Por causa do sentido Moral da vida e da Lei de Deus, o Cristo Exem-
plar colocou acima de tudo o dever de COMPORTAMENTO, a responsabi-
lidade da conduta, dando o EXEMPLO DE OBEDIÊNCIA À LEI DE DEUS OU 
VONTADE DO PAI;

E – UMA JUSTIÇA DIVINA paira acima de tudo e, portanto, UMA LEI 
MORAL adverte sobre o que convém ou não praticar;

F – Depois de praticar uma ação, ou de registrar UM FEITO QUALQUER, 
somente a JUSTIÇA DIVINA É A SENHORA DOS JULGAMENTOS E DAS IMPO-
SIÇÕES JUSTICEIRAS;

G – Como TESTEMUNHA DE COMPORTAMENTO, OU MODELO DE CONDU-
TA, POR SER SIMPLES E HUMILDE, RENUNCIANDO ATÉ A MORTE, ENVIOU 
DEUS O VERBO TERRESTRE, O UNGIDO, O DELEGADO PLANETÁRIO;

H – Jamais existirão filhos unigênitos, redentores ou salvadores gratuitos, 
ou lavadores de pecados, de quem quer que seja, pois o Reino de Deus, 
que está dentro de cada um, JAMAIS VIRÁ COM MOSTRAS EXTERIORES;
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I – As patifarias, os engodos religiosistas, sectários e outros, sempre fabri-
caram seus tribofes, suas simulações e aparências de respeito à VERDADE, 
e por certo tudo farão para não cair, mas, entenda bem quem quiser enten-
der, com a entrada do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA, terão de enfrentar a 
JUSTIÇA DIVINA, com muito mais rigor. Leiam bem os cinco últimos capítu-
los do Apocalipse, porque nada ficará, sem que tudo tenha cumprimento;

J – O que é recusado pela ciência humana, ou colocado à margem de 
cogitações mais sérias, ou práticas mesmo, não é transcendente para o 
Princípio, Deus e a Sua Divina Justiça. Por isso mesmo o Verbo Encarnado 
afirmou, muitas vezes, sobre Autoridade, Leis e Fatos, QUE NÃO DIZIAM E 
NÃO DIZEM RESPEITO A CRISTOS NEM A SANTOS ANJOS, MAS SIM AO PAI 
OU PRINCÍPIO;

K – Confundir propositalmente, para efeito comercial, de pança, bolso, 
sexo, posições sociais descabidas, orgulhos, egoísmos e vaidades, sempre 
foi do engenho dos religiosos profissionais e, também, dos mórbidos fana-
tismos doutrinários de fabricação humana, quando se trata de encarar 
a diferença entre Deus e Seus Enviados, os Grandes Iniciados, Mestres, 
Profetas, Cristos, etc. Quem delega é Deus, o delegado ou messias, ungido 
ou preposto, é apenas isso, nada mais;

L – Assim sendo, entenda-se bem, para não colocar a mentira no lugar 
da VERDADE: UM ESPÍRITO DELEGADO TRANSMITIU A LEI MORAL, OUTRO 
ESPÍRITO DELEGADO TRANSMITIU A INSTITUIÇÃO EXEMPLAR E DERRA-
MOU DO ESPÍRITO DE DONS E SINAIS, nada mais;

M – A realidade dos Verbos Terrestres, ou Planetários, de Sistemas ou 
Galáxias, é realidade que faz parte do GÊNERO ADMINISTRATIVO, tendo 
ligação com tudo, porém nem sempre tendo que ver com as missões espe-
cíficas, de certos delegados ou messias, junto a Humanidades em processo 
evolutivo. Fartas são as tarefas a cumprir, tudo pertence a UMA PROVIDÊN-
CIA, que tem fundamento no PRINCÍPIO OU DEUS, porém apresentando 
vastíssimas escalas, profundas diversificações ou níveis de trabalho. Quem 
faz confusão é a ignorância;

N – Quanto mais um espírito sobe na escala evolutiva, produto de sua 
marcha na senda desabrochadora do DEUS INTERNO, ou das VIRTUDES 
DIVINAS QUE CONTÉM EM POTENCIAL, tanto mais vai assumindo funções 
administrativas, messiânicas, etc. E um dia, normalmente, virá a ser ESPÍRI-
TO E VERDADE, COMO DEUS O É;

O – Portanto, não saber respeitar um Delegado ou Messias é grave erro, 
como grave erro é confundi-lo com o próprio Deus, o Princípio. E partindo 
desse erro, muito mais grave é inventar artimanhas religiosistas, engodos, 
idolatrias, mil e um mistifórios, para engordar mundanismos, enquanto 
atrasa a evolução das gentes;

P – Entre o Princípio ou Deus, a Justiça Divina, o Amor, a Virtude, a Lei 
Moral, o Ministério da Revelação, os Verbos Construtores e Diretores de 
Mundos e Humanidades, certamente existe uma UNIDADE ESSENCIAL E 
ADMINISTRATIVA, porém é necessário reconhecer e respeitar, na práti-
ca, as miríades de escaninhos administrativos e funcionais. A falta desse 
conhecimento, desse respeito, e as propositais ignorâncias e erros, dos 
religiosismos, sectarismos, etc., têm produzido e estão produzindo muitís-
simos males à Humanidade. Portanto, quando fatos telúricos e humanos, 
de variada ordem, acarretarem sofrimentos também de variada ordem, 
ninguém julgue haver em Deus e na Sua Divina Justiça, cegueira ou falta de 
comiseração.

MARAVILHOSO ACONTECIMENTO

Quando a Humanidade foi sendo capaz de assimilar ensinos mais profun-
dos, sobre o Princípio e as Leis Regentes Fundamentais, através dos Esca-
lões Direcionais, Deus enviou os chamados Grandes Iniciados, Mestres e 
Cristos, e por eles apareceram as ONZE GRANDES BÍBLIAS DA HUMANIDA-
DE. E como nunca faltaria uma linha-mestra entre elas, cumpre aos filhos 
de Deus, mais inteligentes e honestos, estudar tudo, não dogmatizar coisa 
alguma, deixar o caminho aberto para todos os estudos e progressos. Os 
dogmatismos servem apenas aos fabricantes de religiões, de sectarismos, 
de emporcalhadas igrejinhas, com suas politicalhas ignorantes e prejudi-
ciais.

Vultos como Rama, Hermes, Orfeu, os trinta e tantos Budas, os Patriar-
cas Hebreus, Zoroastro, os Vedas, os Profetas, Crisna, Pitágoras e outros 
poucos, não vieram por acaso, vieram em tempo certo, no seio de raças 
e povos, para deixar seus ensinos, cujos frutos apareceriam no curso dos 
milênios, como de fato apareceram e aparecem, na consciência dos espí-
ritos mais lúcidos, menos imbecilizados, menos escravos de tabelinhas ou 
fanatismos insanos.

Entretanto, em nenhuma das GRANDES BÍBLIAS DA HUMANIDADE, o 
leitor encontrará informes sobre a vida depois da desencarnação, em seus 
vastíssimos níveis hierárquicos, ou segundo os merecimentos de cada um. 
Todo espírito, para encarnar, cumprir programa, fazer o melhor, o pior ou 
mais ou menos, veio de algum lugar do chamado mundo dos espíritos. Ao 
cabo da peregrinação carnal, ou daquilo que resultou, terá de voltar ao 
mundo dos espíritos, e, consoante a JUSTIÇA DIVINA, residir em algum dos 
chamados céus, faixas vibracionais, etc. É impossível admitir que um espíri-
to inteligente, sabendo de tais realidades, não procure conhecer o quanto 
possível, sobre seu mesmo destino, isto é, para onde poderá ir, ao desen-
carnar.
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Somente no século vinte da Era Cristã, foi ordenado, pela Direção Plane-
tária e por ORDEM DIVINA OU DOS ESCALÕES SUPERIORES, enviar aos 
encarnados, informes sobre a vida depois da morte do corpo. E foram esco-
lhidos portadores de Dons do Espírito Santo, Mediunidades ou Carismas, 
residentes na Inglaterra, para transmitir tais importantíssimas mensagens. 
Como as GRANDES BÍBLIAS ensinam sobre o Princípio ou Deus, Suas Leis 
Regentes Fundamentais, etc., tais livros demonstram ou testemunham os 
ensinos bíblicos.

A VIDA ALÉM DO VÉU é um deles, maravilhosa obra informativa, tratan-
do de fatos, da encarnação e dos resultados consequentes, que nenhum 
filho de Deus, que pessoa alguma, inteligente e honesta, tem o direto de 
ignorar. Já que será um dia, cidadão do mundo dos espíritos, procure saber 
antes algumas verdades sobre os lugares de pranto e ranger dos dentes, e, 
com muito empenho, dos planos de Luz e Glória, para onde vão aqueles 
que, acima de religiões, sectarismos e outras tantas porcarias derivadas do 
fanatismo humano, ou dos mórbidos conceituísmos religiosistas, confiam 
na VERDADE, no AMOR e na VIRTUDE, em termos de obras sociais.

A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS é a outra obra, também vinda entre 
1.910 e 1.920, cujos informes conduzem o leitor aos páramos celestiais. 
Deve ser estudada nas linhas, e mais ainda nas entrelinhas, porque trata 
dos escaninhos da JUSTIÇA DIVINA, em Sua tarefa de encaminhar os espí-
ritos segundo os ensinos das DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS, 
que são a Lei de Deus e o Cristo Modelar e Modelador.

QUEIRAM OU NÃO OS HOMENS

Tremendas são e serão as barreiras humanas, os míseros interesses subal-
ternos ou mundanos, de pança, bolso, sexo, orgulho, vaidades, ciúmes e 
mandonismos prepotentes, que os donos de religiões e sectarismos hão de 
opor à VERDADE QUE LIVRA PARA A ETERNIDADE, OU QUE FACILITA DESA-
BROCHAR O DEUS INTERNO. Entretanto, como em Deus ou no Princípio 
tudo TEM ORIGEM, MOVIMENTO, EVOLUÇÃO E SAGRADA FINALIDADE A 
SER ATINGIDA, jamais a vitória final caberá aos traficantes de ignorâncias, 
mentiras ou podridões farisaicas.

Procure cada um pensar com a sua mesma cabeça, consultar a Lei de 
Deus e o Cristo Modelar e Modelador, cultivar os Dons do Espírito Santo 
no seio DELES, para ter a certeza de que jamais irá parar nos lugares de 
pranto e ranger dos dentes. Porque, queiram ou não os homens, chegou 
para este Planeta e para esta Humanidade, a hora apocalíptica de dar UM 
GRANDE PASSO NO RUMO DAS VERDADES DIVINAS, ETERNAS, PERFEITAS 
E IMUTÁVEIS.

Faça cada um a sua parte, certo de que a JUSTIÇA DIVINA não erra. 
Quando a dor atingir alguém, procure ajudar na medida do possível, porém 
jamais julgue a JUSTIÇA DIVINA. Nada em Deus é por acaso, tudo tem o seu 
PORQUÊ, e aquele que mais der DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO FIEL, esse 
será o mais feliz. Assim como os espíritos vão passando de grau em grau, 
de nível em nível, na Escala Evolutiva ou vibracional, também isso acontece 
com os Mundos. Quem tiver de ser afastado do Planeta, como cabrito, ou 
por não merecê-lo em seus futuros ciclos evolutivos, jamais poderá acusar 
a JUSTIÇA DIVINA, pois os ensinos e as advertências não faltaram, em todos 
os tempos, desde que a Humanidade foi podendo assimilar.

Como salientou o Cristo Modelar e Modelador, “É IMPOSSÍVEL NESTE 
MUNDO DEIXAR DE HAVER ESCÂNDALOS...” Mas, para aqueles que, real-
mente, se colocarem acima de materialismos e brutalidades, de religiosis-
mos e sectarismos, esta realidade fundamental ajudará a triunfar: UM É 
DEUS, UMA É A VERDADE E UMA É A DOUTRINA DO CAMINHO, CUJOS 
FUNDAMENTOS SÃO – MORAL, AMOR E REVELAÇÃO.

Religiosismos, sectarismos e outras tantas bandeirolas doutrinárias, com 
as suas tabelinhas fabricadas por homens, seus engodos ou aranzéis munda-
nos, provam apenas o império da ignorância, algumas vezes espontânea, 
porém outras vezes filha da malícia, das mais sórdidas politicalhas, por 
onde uns exploram a outros, em nome de Deus, da Verdade, da Doutrina. 
Ninguém irá trazer outra Lei Moral, não virá outro Cristo Modelar e Mode-
lador e nem aparecerá outro Ministério da Revelação. Em um Mundo e no 
seio de uma Humanidade, ainda tão cheios de lacunas, defeitos e falhas, 
quem FICA COM TUDO E COM TODOS, é apenas apologista da falsa ciência 
e da falsa bondade. Ninguém pode servir a dois senhores... Quem não é 
por nós é contra nós... A Verdade nunca mudará, mudem os homens...

DISCERNIMENTO DOS ESPÍRITOS?

Sem dúvida que o discernimento dos espíritos comunicantes é necessário 
e imprescindível, porque de erros e contradições, derivados dessas negli-
gências, muitos males já resultaram, alguns deles tremendamente graves, 
ora desviando dos retos ensinos bíblico-proféticos, ora mandando escon-
der tais ensinos, ora causando doentios ou mórbidos pieguismos religiosis-
tas, fanatismos altamente prejudiciais, etc.

Outro problema imensamente grave é a mania das consultas a espíritos, 
para fins que a eles não cabe opinião, porque o encarnado deve fundamen-
tar-se nas ordenanças da Lei Moral e nos Exemplos de Comportamento 
do Cristo Modelo, assumindo a responsabilidade de suas iniciativas e deci-
sões, perante a JUSTIÇA DIVINA. Aquilo de que, por Deus e Suas Leis Regen-
tes Fundamentais, está o encarnado empossado em direitos e deveres, 
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jamais deve ser atirado, sob pretextos quaisquer, nas costas de espíritos. 
Fundamentalmente, a Revelação é acima de tudo consoladora, nunca 
responsável por aquilo que ao encarnado cumpre decidir e resolver, para 
obter o mérito de suas realizações.

Em todos os tempos houve contato entre encarnados e desencarnados, 
e se não fosse o maligno trabalho blasfemo das clerezias, ou dos religio-
sos profissionais, querendo enceguecer as gentes, para depois explorá-las, 
ninguém estaria considerando tais contatos como coisa misteriosa, enig-
mática, sobrenatural, etc. Os fatores que intervêm, para haver contato 
entre encarnados e desencarnados, são simples na ORDEM DIVINA:

A – Existência de encarnados e desencarnados;
B – Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades;
C – Ação da Direção Planetária, com seus Escalões Imediatos, providen-

ciando oportunidades, liberdades, responsabilidades em face das leis em 
geral, principalmente da Lei Moral.

Depois disso, que é fornecido por Deus, resta ao encarnado procurar o 
máximo de conhecimentos, de moralidade, para exercitar tal cultivo com 
elevação e proveitos emancipadores. Pelo simples fato de ter contato com 
os desencarnados, ninguém lucrará desabrochamento qualquer, subida 
hierárquica, porque as leis que regem tais fatos determinam que o aprovei-
tamento está, NÃO NO USO DAS COMUNICAÇÕES, MAS SIM NAS QUALIDA-
DES DAS COMUNICAÇÕES.

Desde que a Humanidade atingiu um grau de conhecimentos relativos, 
sobre os dois planos da vida, encarnados e desencarnados têm praticado 
os melhores e os piores cultivos, em termos de contatos. Por isso mesmo, 
é parte integrante da Doutrina do Caminho, ou do Verdadeiro Cristianismo, 
alinhar estas advertências preliminares:

1 – Dentre as nove mediunidades, lembradas pelo Apóstolo Paulo, na 
Primeira Carta aos Coríntios, capítulo doze, uma delas é O DISCERNIMENTO 
DOS ESPÍRITOS COMUNICANTES;

2 – João Evangelista, na Primeira Carta, capítulo quatro, manda não crer 
em qualquer espírito, para evitar desvios, etc.;

3 – No capítulo final do Apocalipse, ONDE O VERBO TERRESTRE mandou 
concentrar tudo em termos de MORAL e de AMOR, entre outras adver-
tências, está aquela contra a feitiçaria, os recursos nefandos, os contatos 
mediúnicos funestos, praticados propositalmente.

Com a entrada no período chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA, 
isto é, no curso dos milênios, as barreiras entre encarnados e desencarna-
dos irão desaparecendo, pois a evolução dos espíritos produzirá a maior 
delicadeza dos corpos, a dilatação do perispírito, o desabrochamento 

daquele ESPÍRITO DE DONS SEM MEDIDA, que está em todos os filhos de 
Deus. Como em Mundos já bastante evoluídos, entre os dois planos haverá 
normais contatos fáceis, porque em Deus, que é UM, tudo tende à UNIDA-
DE. Tudo que no começo é DIVERGENTE, marcha para a finalidade, que é 
normalmente CONVERGENTE. O que jamais será possível, com o passar 
dos ciclos e das eras, ou dos tempos assinalados no Apocalipse, é a perma-
nência dos ignorantismos e das maldades, ou dos ignorantes propositais, 
dos maldosos, como herdeiros da Terra.

O PROGRAMA DIVINO É PERFEITO, EM ORIGEM, MOVIMENTO, EVOLU-
ÇÃO E FINALIDADE, e ninguém tem o direito de, para garantir sua ignorân-
cia das LEIS REGENTES FUNDAMENTAIS, desejar que a JUSTIÇA DIVINA pare 
de funcionar, permita a permanência de tais inferioridades e porcarias, em 
tempos outros, em que o Planeta terá que ser habitado por aqueles que 
tudo fizerem para merecê-lo. E como falar em Deus não basta, ter uma 
religião pode ser mau sinal, porque simulações mentais e físicas consti-
tuem erros graves, TUDO SE RESUME EM VIVER A LEI MORAL, PRATICAR A 
BONDADE, E, PARA COM O MEDIUNISMO, USAR DO VERDADEIRO DISCER-
NIMENTO.

Dizer DO NOVO CÉU E DA NOVA TERRA é fácil, basta ler o Apocalipse e 
situar os dias chegados. O que não é fácil, porque os sentidos humanos 
não oferecem possibilidades de assimilação, é fazer antever como serão os 
homens do porvir, aqueles que fizerem questão de herdar a Terra dos futu-
ros milênios, pela grandeza Moral de suas condutas, pelo Amor posto em 
prática, etc. E quem não fizer questão de desabrochar o REINO DE DEUS, 
QUE TEM DENTRO DE SI MESMO, de maneira alguma poderá herdar a Terra 
dos futuros ciclos.

A ORDEM DIVINA FOI PARA RESTAURAR O CRISTIANISMO, NÃO FOI PARA 
FABRICAR NENHUM OUTRO ISMO, SOB PRETEXTO ALGUM. A Lei de Deus, 
o Exemplo de Amor-renúncia do Verbo Encarnado, e o cultivo dos Dons do 
Espírito Santo, que Ele veio generalizar, eis o que é VERDADEIRO CRISTIA-
NISMO.

Livro como a Bíblia judeu-cristã, para isso, não existe, porque somente ela 
apresenta tais verdades doutrinárias à Humanidade. Ignorar isso é cami-
nho de erro, é falta tremendamente grave, não se pode admitir em quem 
se diz cristão.

Entretanto, como é normal, a Bíblia tem CORPO e tem ESPÍRITO, tem 
História Humana e tem MENSAGEM DIVINA. Confundir fatores, por mera 
ignorância, é passável... Mas, pondere bem cada um, porque a ignorância 
proposital, praticada pelos donos de religiões, seitas, bandeirolas doutriná-
rias inventadas por homens, para defender mundanismos, manobrismos, 
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maquiavelismos e outras porcarias, muito caro virão a custar. Ninguém tem 
o direito, em nome do que quer que seja, de se fazer traidor da Lei Moral e 
do Cristo Modelar e Modelador, Aquele mesmo que, por assim ser, Derra-
mou do Espírito de dons, inaugurou um novo tempo para o revelacionismo.

A única possibilidade humana, o único instrumento de ligação, a única 
maneira possível do encarnado, de entrar em contato com o plano dos 
espíritos, são os Dons do Espírito Santo, fornecedores de sinais e prodí-
gios, Graças da Bondade de Deus para com Seus filhos encarnados. Essa 
Graça de Deus, esse Consolador, ficou sendo o testemunho da passagem 
do Verbo Terrestre pela carne. E foi contra essa Graça, contra esse teste-
munho, que mais se levantaram as pedradas contraditórias ou traições. 
Muitas outras pedradas formam o vasto escalão das podridões humanas 
atiradas contra o trabalho messiânico de Jesus; mas, fica bem saliente, essa 
é a que mais prejudica, porque sem Ela todas as simulações, todos os hipo-
critismos prevalecem, por falta de testemunhos da parte das Legiões de 
Anjos, espíritos ou almas, na tarefa que lhes cumpre, de alertar consciên-
cias, de advertir contra os maiores perigos, que vertem do materialismo e 
das corrupções de ordem MORAL.

Não é tarefa dos espíritos fazer aquilo que cumpre aos encarnados; mas 
quando os encarnados se afastam dos desencarnados, dos anjos guardiães, 
dos transmissores de informes e de advertências, todas as formas de nega-
ções, materialismos e brutalidades, corrupções e depravações, chafurdam 
a Humanidade no pranto e ranger dos dentes. Aprendam os encarnados a 
cultivar com MORAL e com AMOR os Dons do Espírito Santo, porque essa 
Graça de Deus, quando blasfemada ou mal aplicada, conduz à treva e à dor, 
à angústia e ao desespero.

As marcas da Lei Moral e do Cristo Modelar e Modelador são para sempre, 
porém chegou a hora apocalíptica em que aquele Semelhante ao Filho do 
Homem, COM VARA DE FERRO GOVERNARÁ, fazendo compreender que o 
mundo não é governado pelos homens e sim por Deus, o Princípio.

Tudo irá sendo abalado de modo rigoroso, nada ficará como tem sido, 
porque a maturidade bate às portas do Planeta e da Humanidade. Cons-
cientize-se cada um, avise o seu irmão, favoreça encontrar a DOUTRINA DO 
CAMINHO deixada por Jesus, o Verbo que viveu o PERSONAGEM CRISTO 
EXEMPLIFICADOR DE CONDUTA. E tudo isso fora de religiões e sectarismos, 
acima de doutrinas fabricadas por homens, longe de maquiavélicas mano-
bras de igrejinhas purulentas. Tal e qual o Verbo proclamou nos Seus dias 
de encarnação, APRENDAM A LER AS ESCRITURAS, PORQUE NENHUMA DE 
SUAS PROFECIAS FICARÁ SEM CUMPRIMENTO.

Basta ao homem que saiba ficar com a VERDADE, o AMOR e a VIRTU-
DE, que a Lei de Deus, o Cristo Exemplar e o Ministério da Revelação ensi-
nam para sempre. Porque o resto é resto, é menos, ou então são porcarias 
inventadas por homens, encarnados ou desencarnados, porque as sujida-
des humanas funcionam em ambos os lados. Vide a Mensagem intitulada: 
A MENSAGEM DO ANJO DO SARÇAL, sobre o Apocalipse e suas promessas 
e advertências. E como a finalidade é vir a ser ESPÍRITO E VERDADE, OU 
UNO A DEUS, tanto para encarnados como para desencarnados, porque 
isto de ser encarnado ou desencarnado é pura questão de relatividade, 
importa que todos tenham em mente o NOVO CÉU E A NOVA TERRA, em 
que interesses de grupos, ou de maquiavelismos bem urdidos, não irão 
prevalecer, porque a VARA DE FERRO assim não permitirá.

ERROS EM NOME DE QUEM?

É muito comum dizerem, os mais simplórios, fantasiados de conhecedo-
res de doutrina, que os erros derivam da involução, da ignorância pura e 
simples. Esquecem que o pior dos erros deriva do FERMENTO DOS FARI-
SEUS, que é a hipocrisia, que é o fingimento, que é a MARCA DOS QUE SE 
FINGEM DE DONOS DA VERDADE E DA DOUTRINA DO CAMINHO, enquanto 
são eles mesmos os que fabricam e comerciam pedradas contraditórias, 
por meio de dogmas, rituais, sacramentismos iníquos e inócuos porque 
não passam de exteriorismos ou fingimentos, programinhas ou estatutos 
feitos por homens ou instituições politiqueiras com intentos mandonis-
tas, ou quaisquer outras modalidades de tapa-olhos ou cabrestos a serem 
postos nas gentes menos avisadas, com o intuito de torná-las ignorantes, 
para depois explorá-las de vários modos e para vários fins. Existem modos 
e fins que são altamente sórdidos, visam à conservação de monopólios 
religiosistas e sectários, ou politicalhas de grupos altamente prejudiciais 
ao progresso dos espíritos, impondo-lhes retardamentos intelectuais e 
morais, proibindo estudos, etc.

Tendo enviado Deus, o Princípio, a Lei Moral, o Cristo Exemplar e a Graça 
da Revelação Consoladora, o maior dos erros é praticado em nome de Deus, 
porque as adulterações, as truncações, as pedradas, os programinhas ou 
estatutos humanos, visam amparar manobrismos de grupos, de farisaís-
mos capciosamente urdidos, em que a Lei, o Cristo Modelo e o Consolador 
por Ele generalizado SERVEM A TUDO, MENOS AOS DESÍGNIOS DIVINOS.

Depois desse erro, que concentra a RAIZ DE TODOS OS DEMAIS ERROS, 
todas as tabelinhas, todos os estatutos capciosos, todos os manobris-
mos idólatras, consideram válidas as suas prerrogativas funcionais. Basta 
que o RÓTULO seja o de Deus, o da Verdade e o da Doutrina do Cami-
nho, para que depois, com todo cinismo possível, tudo possa funcionar, 
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CONTRARIANDO DEUS, A VERDADE E A DOUTRINA DO CAMINHO. E quando 
existem, nas bases dos grupos, os profissionais, os que fazem de tudo o seu 
MEIO DE VIDA, ou a defesa de seus caprichos sectários pessoais, então os 
próprios erros são entronizados como se fossem DECRETOS SAGRADOS. 
E não faltam legiões de simplórios que, em lugar de estudar as verdades 
bíblico-proféticas na fonte, que é a Bíblia, vivem seguindo cegos conduto-
res de cegos.

Procure, leitor, ler de novo o capítulo inicial deste condensado iniciático, 
para compreender bem a diferença que existe entre a VERDADE TRANS-
CENDENTE e a verdade relativa, humana ou clássica, aquela que é palpável 
pelas possibilidades humanas, pelos simples sentidos, e, com o advento 
das conquistas científicas, através de aparelhagens poderosas, que facili-
tam dividir a matéria cósmica, utilizar seus poderes expansivos, energéti-
cos, térmicos, etc. Como consequência, facilitam invadir o Espaço, pene-
trar no Universo, investigar o Cosmo. Sendo tudo isso de ordem material, 
embora nos domínios infra, energéticos e térmicos, com os progressos 
normais, tanto mais aprofundará, penetrará no IMO DO UNIVERSO CÓSMI-
CO, e, normalmente, atingirá o ÚNICO PRINCÍPIO, DEUS OU PAI DIVINO, 
PORQUE TUDO SE RESUME OU SE REDUZ A UM.

A VERDADE NÃO SE CONTRADIZ, NÃO SE ATRAIÇOA, é só dar tempo e 
terminará provando a Sua ESSÊNCIA. Como tal, o psiquismo da matéria 
será testemunhado pela Ciência dita humana. Dita, sim, porque nenhuma 
Ciência é do homem, mas sim deriva do UM, DO PRINCÍPIO, DEUS OU PAI 
DIVINO. Quanto mais o filho de Deus desabrocha as VIRTUDES DIVINAS 
QUE CONTÉM EM POTENCIAL, tanto mais revela, em si mesmo, a CIÊN-
CIA DIVINA QUE É TUDO. Quando os verdadeiros cientistas aparecem, 
tanto mais focalizam a VERDADE ESSENCIAL, O PRINCÍPIO EMANADOR, O 
PODER PRIMEIRO, atribuindo importância relativa a tudo que conseguem, 
o exterior de tudo, o possível palpável ou sondável, RECONHECENDO QUE, 
PARA DENTRO, PARA O INTERIOR DO MUNDO, EXISTE MAIS, ESTÁ A CAUSA 
ORIGINÁRIA. Portanto, com inteligência e honestidade, Deus ou o Princípio 
será testemunhado pela Ciência. Basta dar tempo, e, isso também é dado 
pelo mesmo Princípio ou Deus.

O mais importante, o realmente importante, é o problema do ESPÍRITO, 
do homem essencial, da vida inteligente, daquilo que pensa e sente, que 
tem direitos e deveres de ORDEM MORAL a cultivar, se não quiser enfren-
tar o pranto e o ranger de dentes, as encarnações terríveis, as migrações 
punitivas, etc. A VERDADE QUE É DE ANTES DO MUNDO, COM O MUNDO E 
DEPOIS DO MUNDO, que o Verbo Terrestre ou Cristo Planetário represen-
ta, e disso falou fartamente, jamais irá mudar, ou tomar outra direção, em 
função das estultícias humanas, sejam quais forem os pretextos humanos, 

de ignorância, negação ou desvio, isso que, desgraçadamente, é mais culti-
vado pelos que se acreditam donos da Verdade e da Doutrina do Cami-
nho, isto é, dos que se fingem de cristãos. Porque todos, indistintamen-
te, desviam da Lei Moral, do Cristo Exemplar, do Ministério da Revelação, 
forjando desvios interpretativos, escondendo verdades bíblico-proféticas, 
mandando não ler, etc. Cada grupo tem o seu quartelzinho-general da 
malícia, do engodo, da hipocrisia, do interesse mundano em jogo, da igre-
jinha organizada e tabelada, onde infelizes maliciosos refestelam petulân-
cias mandonistas, rótulos por eles mesmos fabricados, funções por eles 
inventadas, tudo a bem de um programa que não é o de DEUS e, não sendo 
de DEUS, também não o é da VERDADE, do AMOR e da VIRTUDE.

Em face do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA, que homem algum ou institui-
ção humana alguma irá deter, para reger os destinos do Mundo e da Huma-
nidade, o Deus da Lei Moral, do Cristo Modelar e Modelador e do Conso-
lador por Ele generalizado, lembra Seus filhos sobre o que é VERDADEIRO 
CRISTIANISMO. Porque os fatos vão provar estas palavras do Verbo Terres-
tre: “AQUELE QUE SE ESBATER CONTRA ESTA ROCHA REBENTAR-SE-Á, E 
AQUELE, SOBRE QUEM ELA CAIR, SERÁ ESMIGALHADO”.

No primeiro mandamento da Lei Moral está avisado o homem, sobre o 
PRINCÍPIO ÚNICO, que tudo emana, sustenta e destina. No Verbo Terres-
tre está a sabedoria dos Delegados ou Diretores, comandantes de Legiões 
Imediatas, que dirigem a condensação dos elementos, para que existam 
Mundos ou Casas Cósmicas. No Derrame de Dons do Espírito Santo, como 
o Livro dos Atos registra, está o testemunho de que as Graças de Deus, 
nunca deixam de ser altamente administradas ou vigiadas. Portanto, dê 
cada um provas de que sabe respeitar a JUSTIÇA DIVINA, deixando para 
trás religiões, sectarismos e bandeirolas de fabricação humana. Porque em 
termos de MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA, jamais 
homens ou instituições humanas poderão fabricá-los.

O QUE NINGUÉM DEVERIA IGNORAR

Em todo espírito já inteligentizado, três realidades existem, que deveriam 
ser totalmente consideradas, para efeito de reflexos na vida social, com 
vistas às responsabilidades perante a JUSTIÇA DIVINA, por cima da qual 
ninguém passará:

A – A idade do espírito, ou tempo de emanação do Princípio ou Deus. 
Porque há espíritos de todas as idades, relativas, constituindo a Humanida-
de planetária, os lotados no Planeta, encarnados e desencarnados. Como a 
Terra é um mundo novo, que entra agora para a segunda metade evolutiva, 
ou NOVO CÉU E NOVA TERRA, importa é considerar a idade dos espíri-
tos, no seu nível hierárquico, na sua faixa etária, considerando esta como 
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global, porém sem deixar de considerar as relativas diferenças individu-
ais. É a idade-escalão, que marca a idade de cada Humanidade planetária. 
Existem vanguardeiros, existem os do escalão central e existem os menos 
evoluídos, e, nisso tudo, a Direção Providencial age, comanda movimentos, 
visando o progresso de todos, através do progresso de cada um. Cada um 
reflete sobre o todo humano planetário, porém a cada um cabe antes de 
tudo, através de suas obras, refletir sobre si mesmo. Como o todo é feito de 
partes, é assim que a Lei Moral e o Cristo Exemplar constituem RECADOS 
DIVINOS DE CARÁTER INDIVIDUAL, isto é, COMPORTAMENTO A PARTIR DE 
CADA FILHO DE DEUS. Somente Pitágoras tratou de investigar sobre a idade 
dos espíritos, e o informe que teve dos Mentores com quem teve contatos, 
é que, em média, o espírito gasta trezentos milhões de anos da Terra, desde 
a emanação do Princípio ou Deus, até atingir a verticalização ou entrar na 
fase humana. Depois da verticalização, ou inteligentização, tudo pode ser 
muito mais fácil, para conquistar conhecimentos e realizar feitos morali-
zantes e amorosos.

B – No seio da idade individual, para o encarnado, paira o carma, o seu 
histórico, o registro global de seus feitos, positivos e negativos. No desen-
carnado, o carma o remete para o seu céu vibracional, o seu nível vibracio-
nal, que pode ser do máximo em Luz, ou em Treva, ou reinos intermediá-
rios, etc. E para o encarnado, o carma interfere no preparo do programa 
pré-encarnacionista, nas linhas-mestras dos fatos a enfrentar durante a 
peregrinação carnal. Por mais que possam variar os matizes, no âmbito 
dos graus, o certo é que disso ninguém fugirá, porque nisso tudo existe a 
INDERROGÁVEL JUSTIÇA DIVINA. Se alguém pudesse controlar totalmen-
te o seu carma, ou a sua construção, com toda a consciência, seria muito 
mais fácil desabrochar o DEUS INTERNO, muito pouco sofrimento haveria, 
na escalada hierárquica do espírito. A Lei diz como agir e o Cristo Modelo 
recomendou: “TOMAI EXEMPLO DE MIM, QUE SOU MANSO E HUMILDE 
DE CORAÇÃO”. Fartamente idiotas são aqueles que se julgam acima da Lei 
Moral e do Cristo Modelar e Modelador.

C – Programa pré-encarnacionista, sem isso ninguém encarna, saiba ou 
não, isto é, mereça ou não saber, possa ou não escolher opções, etc. O espí-
rito só encarna por três motivos fundamentais: Provas, Expiações, Missões. 
Provas de trabalho, para evoluir ou ir desabrochando suas VIRTUDES DIVI-
NAS que contém em potencial, pois o problema do espírito é de desabro-
chamento do DEUS INTERNO, não de salvação. Expiação, quando criou 
carma negativo, culpas ou pecados, ou desarmonias, e terá que reajustar 
ou reequilibrar. Missão, ou tarefas que se caracterizam pela influência sobre 
coletividades, etc. Muitas vezes, nos profundos meandros observados e 
designados pela JUSTIÇA DIVINA, os três fatores intervêm, em porcenta-
gens que fogem à análise humana, ou dos espíritos menos hierarquizados. 

É muito errado o que muitos fazem, confundir entre Provas e Expiações. 
Provas são provas, tentativas de realizações, trabalhos, conquistas experi-
mentais, não são expiações de dívidas, com sofrimentos obrigatórios, etc.

ESPERAR TRABALHANDO O BOM TRABALHO

Já vem dos tempos de Hermes, esta receita fundamental: “O BOM DISCÍ-
PULO ESPERA PRODUZINDO O BEM”. No Cristianismo, que é Suprema 
Síntese Iniciática, porque tem fundamento na Lei Moral, no Cristo Modelar 
e Modelador e no cultivo sadio dos carismas ou Dons do Espírito Santo, o 
compromisso de trabalho útil é a tônica indispensável.

O abandono dos deveres espirituais tem sido o grande mal dos filhos 
de Deus, e, para piorar tudo, costumam inverter os termos, confundir os 
fatores, pois acham que praticar idolatrias, simulações ou fingimentos, ou 
escravizar a mente aos manobrismos de clerezias e grupos farisaicos, é fazer 
aquilo que Deus quer. Verdadeiramente, a Humanidade não tem feito outra 
coisa sem ser praticar o vício das idolatrias, dos simulacros, das tabelinhas 
religiosistas inventadas por homens, atribuindo a Deus a responsabilidade 
de tais sandices. E quando chega a hora de um avanço cíclico-histórico, de 
um passo à frente na ordem dos eventos progressivos, a JUSTIÇA DIVINA 
encontra os homens adormecidos, negligentes, surdos...

Quando Noé avisou sobre o Dilúvio de Água, quem ouviu?
Quando Jesus disse que, por não ouvirem o SEU CHAMAMENTO, não fica-

ria pedra sobre pedra, quem ouviu?
E quando o Apocalipse marca, advertindo, para estes tempos, o Dilúvio 

de Fogo, que é a guerra atômica, quem está com vontade de ouvir?
O Apocalipse marca, para haver a GRANDE RENOVAÇÃO DA HUMANIDA-

DE, primeiro um cataclismo provocado pelo próprio homem, destruindo 
dois terços da Humanidade, e sobrando um terço para a entrada no perío-
do chamado NOVO CÉU E NOVA TERRA. Sobre as funestíssimas consequên-
cias, que irão até o século vinte e seis, com tremendos efeitos genéticos, 
teratologias, e a conquista das vastíssimas áreas terrestres contaminadas, 
disso tudo, dizemos, nenhum homem, no presente, poderia imaginar, em 
virtude da amplidão e da profundidade dos acontecimentos.

Não existe um só homem, metido a dono de religião, seita, tabelinha 
doutrinária fabricada por homem, que pretenda REALMENTE RESPEITAR 
A VONTADE DEUS, QUE É RESPEITAR AS VERDADES BÍBLICO-PROFÉTICAS. 
Porque, com o fanatismo religioso ou sectário a dominá-lo, ou escravizá-lo, 
ele pensa que é mais do que Deus, ou que Deus, ao enviar TAIS ENSINOS E 
ADVERTÊNCIAS, estava errado, enganado ou inconsciente!...
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E os dias estão contados, medidos, pesados. Enquanto isso, em nome 
de Deus e da Verdade, donos de religiões ou fingimentos fabricados por 
homens, vendem tais fingimentos a outros tantos errados, que também se 
julgam muito sabidos, pois consideram que, assim procedendo, Deus deve 
estar muito contente com eles!...

Depois da tempestade apocalíptica, com o passar dos séculos, no trans-
curso do NOVO CÉU E DA NOVA TERRA, os homens hão de lembrar as 
advertências da Escritura, sobre os problemas do COMPORTAMENTO 
HUMANO.

Por enquanto, a Lei Moral aguarda a boa vontade de quem deseje tê-la...
Por enquanto, o Cristo Modelar e Modelador, o mesmo Verbo Terrestre, 

de antes do Mundo, com o Mundo e de depois do Mundo, também aguar-
da a boa vontade de quem deseje tê-la...

Por enquanto, o Ministério do Consolador, que Ele generalizou no Pente-
costes, também nada mais pode fazer, sem ser aguardar a boa vontade de 
quem deseje tê-la.

O que jamais acontecerá é a JUSTIÇA DIVINA ser abalada, escandalizada.
Portanto, para ovelhas e para cabritos, nunca faltou DESTINO DIVINA-

MENTE TRAÇADO. Para os certos e para os errados, há sempre na ORDEM 
DIVINA, lugar onde estar, como estar e para o que estar. Veja, portanto, cada 
um, qual o COMPORTAMENTO que ache por bem adotar. Porque destinos 
nunca faltarão na ORDEM DIVINA, para os certos e para os errados.

EM TODOS OS TEMPOS ACONTECEU

Lembra-te, leitor, de que havendo algum fato, alguns acontecimentos, 
e havendo pessoas ou grupos delas para observá-los, fatalmente haverá 
interpretações individuais, conceitos razoáveis ou não, certos ou contradi-
tórios. Quando houver pureza de intenção será assim, e, quando munda-
nos interesses estiverem em jogo, então toda sorte de podridões pode-
rão intervir, para defender panças, bolsos, posições sociais, cínicos direitos 
adquiridos, etc. Não será fácil distinguir entre as verdades verdadeiras e as 
hipocrisias reinantes, os mistifórios que comandam o espetáculo, em nome 
da VERDADE.

Para com a Doutrina do Caminho, Jesus mandou fugir do fermento dos 
fariseus, que é a hipocrisia, cultivando o respeito à Lei de Deus, ao Seu 
Comportamento Manso e Humilde, e, como Graça a ser respeitada, o culti-
vo dos Dons do Espírito Santo. Entretanto, foi disso mesmo que se valeram 
as pedradas contraditórias, as corrupções e adulterações que foram sendo 
inventadas pelos homens... Jamais houve um Grande Iniciado, Instrutor ou 
Mestre de Doutrina, sem que em sua vida ou tarefa missionária deixasse de 

intervir a Revelação, os carismas ou dons espirituais... E jamais se levantou 
no mundo uma religião clerical, com profissionais religiosos, sem que as 
blasfêmias contra a Revelação, contra os carismas ou dons espirituais, não 
fossem estabelecidas e impostas, com inquisições de variada ordem...

Moisés deixou a Lei Moral e a Igreja dos Setenta, os que recebiam anjos 
ou espíritos, isto é, o chamado Pentecostes de Moisés. E o clero levita tudo 
fez para truncar, perseguir, assassinar os Profetas, até vir o Verbo Terrestre 
encarnado, para afirmar que ele, o clero levita, assassinaria mais um Profe-
ta, para então responder por todos os crimes...

Todos sabem o que fizeram os sacerdotes, encabeçando todo o movi-
mento, para assassinar o Verbo Encarnado. Caifás atraiçoou Judas, ofere-
ceu trinta dracmas ou dinheiros, fingindo que era para ajudar, mas de fato 
para conseguir agarrar o Verbo Encarnado... E Judas, que jamais pensou 
em atraiçoar Jesus, foi falar com Caifás, ouviu a palavra infame do traidor, 
e, reconhecendo o logro em que caíra, foi se enforcar... Por ser traído por 
Caifás, tornou-se involuntariamente traidor... Depois vieram outros menti-
rosos, adulteradores de textos bíblicos, carregando ainda mais o pobre 
Judas com as cargas que os séculos testemunham... Nunca pesou sobre um 
homem tamanha carga infame, pelo simples fato de ter pretendido trans-
formar o seu Messias em Rei, e, por isso, atraiçoado por um papa, Caifás, 
tornar-se o maior dos traidores, porque concorreu para o assassinato do 
Verbo Terrestre encarnado...

Ainda bem que o espanhol Pôncio Pilatos, procônsul, sabendo da trama 
levita contra Ele, mandou pregar sobre o T, que depois inventaram ser 
cruz, a tabuleta com a inscrição que quer dizer: JESUS NAZARENO, REI DOS 
JUDEUS. Porque essa foi a falsa oferta feita por Caifás ao Judas, e motivo 
por que o Judas recebeu os trinta dinheiros, com a incumbência de entre-
gar Jesus, como de boa-fé entregou... O clero levita, mais uma vez, como 
o Verbo afirmara, programara o assassinato de mais um Profeta, o que 
trouxe a incumbência de Deus, de Derramar sobre a carne os Dons do Espí-
rito Santo...

Todas as formas de falsidades têm os homens, metidos a donos da Verda-
de e da Doutrina do Caminho, fabricado e imposto, com o fim de fazer 
prevalecer os seus míseros ou infames interesses mundanos, religiosos, 
sectários, políticos, etc. O que é certo, entretanto, é que jamais consegui-
rão enganar a JUSTIÇA DIVINA. Descansem os justos, simples e humildes 
servos da Doutrina do Caminho, sobre a JUSTIÇA DIVINA, porque nenhuma 
falsidade humana, nenhuma traição, poderá jamais triunfar contra Ela. Se 
a Lei de Deus, se o Cristo Modelar e Modelador, se o Derrame de Dons 
do Espírito Santo, trazido pelo mesmo Verbo Encarnado, não receber de 
homens o devido respeito, jamais deixará de receber da JUSTIÇA DIVINA, o 
zelo que é a marca do triunfo.
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Está escrito, no Velho Testamento, que é maldito o homem que confia 
no homem; mas não está escrito, nem jamais estará, que é maldito quem 
confia na JUSTIÇA DE DEUS. Portanto, quem quiser encarar com verdadeira 
alegria O NOVO CÉU E A NOVA TERRA, trate de estudar bem a Lei de Deus, 
o Cristo Modelar e Modelador, e o Derrame de Dons do Espírito Santo, para 
VIVÊ-LOS em suas obras diuturnas. Porque com ELES ninguém irá parar nos 
lugares de pranto e ranger dos dentes.

Homens de todas as Humanidades, que enxameiam o Infinito, têm fabri-
cado tabelinhas, estatutos, religiões, seitas, etc. Mas, considere-se bem, a 
Lei Moral e o Verbo Modelar e Modelador, de cada Planeta e de cada Huma-
nidade, nunca foram nem serão jamais de fabricação humana. Pertencem a 
Deus, o Princípio ou Pai Divino.

Quem quiser adorar a Deus, faça como o Verbo Encarnado o fez, pratique 
o Amor aos semelhantes, ainda que lhe custe a vida. Porque, dos templos, 
onde vigoram aqueles que se fingem de donos da Verdade e da Doutrina 
do Caminho, saem os perseguidores e assassinos de Profetas, saem os que 
chamam aos Dons do Espírito Santo COISA DE BELZEBU, saem os amigos 
de rótulos mundanos, saem os que prezam gordas posições sociais, saem 
os fabricantes de simulações ou engodos, e que, ao praticar dez por cento 
de coisas boas, com isso encobrem os noventa por cento de ignorâncias, 
erros, desvios da Doutrina do Caminho, comerciam mistifórios, etc.

Procurar Deus em templos feitos por homens já é tremendo crime de 
idolatria. Quando, sobre esse crime, somam ainda outros, como desviar da 
Lei de Deus, fugir dos Exemplos de Comportamento do Verbo Encarnado, 
e, mais ainda, chamar aos Dons do Espírito Santo COISA DE BELZEBU, então 
o crime atinge culminâncias tais, que obrigam a JUSTIÇA DIVINA a reagir 
com todo rigor, em tempo certo, para RESTAURAR A VERDADE.

Se todos aqueles que no mundo mentem, o fizessem em nome da menti-
ra, seria bom... O grande mal é que o fazem em nome da VERDADE, e, 
por cima de tudo, para convencer aos tolos, entronizam rótulos, títulos 
nobiliárquicos, rituais, sacramentismos que nada provam e nem produzem 
coisa alguma, organizam estatutos empanturrados de artigos e parágra-
fos, edificam templos e altares, entronizam nomes de homens e de livros, 
etc. Mas o pouco que Deus pede, que é VIVER A LEI MORAL, APRENDER 
COMPORTAMENTO COM O CRISTO MODELAR E MODELADOR, E CULTIVAR 
DECENTEMENTE OS DONS DO ESPÍRITO SANTO, isso não lhes agrada fazer... 
Conseguintemente, a JUSTIÇA DIVINA terá que impor profundos reparos, 
antes que brilhem O NOVO CÉU E A NOVA TERRA. 

Mundos já foram e não são mais... Humanidades já foram e não são 
mais... Tudo porque, consoante o PROGRAMA DIVINO, do Cadinho Divino 
saíram e ao Cadinho Divino retornaram, como ESPÍRITO E VERDADE, DEUS 
EM DEUS... Para lá marcham, a Terra e a sua lotação Humana...

Quando, mais tarde, num porvir já glorioso, puderem os habitantes do 
Planeta entender bem melhor o PROGRAMA DIVINO, certamente reconhe-
cerão que Deus, o Princípio, marcou na Bíblia três marcas fundamentais: 
MORAL DIVINA, AMOR DIVINO E REVELAÇÃO DIVINA, isto é, a Lei de Deus, 
o Verbo Terrestre Encarnado e o Glorioso Pentecostes. E hão de enten-
der, também, por quantos milênios aqueles que se arvoraram em donos da 
Verdade e da Doutrina praticaram, em nome da Verdade e da Doutrina, os 
mais clamorosos erros e crimes, em benefício de seus mundanos interes-
ses de pança, bolso, sexo, orgulho, egoísmo, vaidades e sórdidas politica-
lhas mandonistas.

Entretanto, antes que isso venha a ocorrer, ninguém descure desta inder-
rogável realidade: cultivar os Dons do Espírito Santo é dever fundamental 
dos que se dizem cristãos, porque desprezar Graças de Deus é crime tene-
broso.

Como não poderá deixar de acontecer, principalmente depois do Dilúvio 
de Fogo, ao ter início o período chamado no Apocalipse NOVO CÉU E NOVA 
TERRA, a Bíblia virá a ser muitíssimo lida e estudada. E ninguém esqueça 
isto:

A – O ESPÍRITO DA BÍBLIA oferece tudo aos inteligentes e honestos, aos 
que jamais confundiram as verdades bíblico-proféticas com as arapucas 
clericais, religiosistas, sectárias, politiqueiras, ou fanatismos quaisquer. 
Porque ele remete à Lei Moral, ao Cristo Exemplar e ao Ministério da Reve-
lação, que jamais virão a ser escravos de instituições ou estatutos feitos por 
homens;

B – O CORPO DA BÍBLIA, a parte humana ou material, social ou política, 
abrirá portas sem fim aos exploradores de todas as porcarias humanas, de 
todos os agrupamentos maquiavélicos, fingidos de donos da Verdade e da 
Doutrina, com profundas penetrações nos domínios da escravização das 
consciências alheias;

C – Portanto, aprenda cada um a ler a Bíblia, livre de imposições quais-
quer, de quem quer que seja, sob pretextos quaisquer. Porque ela, em seu 
ESPÍRITO, apenas manda CONHECER A VERDADE E PRATICAR O BEM. Isto é, 
manda cada um reconhecer, que ninguém conhece toda a VERDADE e nem 
pratica todo o BEM, devendo imitar o Cristo Exemplar, quando advertiu 
para sempre:

“Meu pai, Minha mãe e Meus irmãos, são aqueles que ouvem a Lei de 
Deus e a põem por obra.”

“Tomai exemplo de Mim, que Sou manso e humilde de coração.”
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Porque aquele que assim vier a imitar o Cristo Exemplar, será também 
aquele que melhor virá a cultivar os Dons do Espírito Santo. E, com isto, 
será o fim das clerezias, dos religiosismos, dos fanatismos por homens, 
livros, médiuns e todas as patifarias humanas, que disso derivam.

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.

ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES
Nós Te rogamos, Pai de Infinita Bondade e Justiça, as graças de Jesus 

Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. 
Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que 
se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e 
expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a Verdade e 
assistindo a todos quantos apelam ao Teu Infinito Amor.

Jesus, Divino Portador da Graça e da Verdade, estende Tuas mãos dadivo-
sas em socorro daqueles que Te reconhecem o Despenseiro Fiel e Pruden-
te; faze-o, Divino Modelo, através de Tuas legiões consoladoras, de Teus 
Santos Espíritos, a fim de que a Fé se eleve, a Esperança aumente, a Bonda-
de se expanda e o Amor triunfe sobre todas as coisas.

Bezerra de Menezes, Apóstolo do Bem e da Paz, amigo dos humildes e dos 
enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que 
sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros 
do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, 
a fim de que as criaturas se tornem amigas da Paz e do Conhecimento, 
da Harmonia e do Perdão, semeando pelo mundo os Divinos Exemplos de 
Jesus Cristo.

ORAÇÃO A MARIA
Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões infe-

riores da vida, para que neles aflore o desejo de Conhecimento, Certeza e 
Bondade, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e 
todas as formas inferiores de culto espiritual.

Anjo tutelar das legiões que socorrem nas trevas e nos lugares de dor, 
atendei ao clamor daqueles que, arrependidos, anseiam reencontrar o 
Caminho da Verdade que livra.

Doce Mensageira do Amor, derramai vossa ternura maternal sobre os 
corações aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor.

Senhora Eleita, inspirai o sentimento da Verdade, do Amor e da Virtude 
nos corações de todos aqueles que tendem aos desatinos do mundo, para 
que não desçam aos lugares de pranto e ranger dos dentes.

Levantai, ó Senhora, dos abismos tenebrosos, a todos quantos erraram 
por causa dos fanatismos religiosos.

Intercedei, ó meiga estrela, por aqueles que, esquecidos da Lei e olvida-
dos de Jesus Cristo, mergulharam nos lugares de sombra e de dor.

Ó ternura, ponde sentimento de pureza em todos os corações femininos, 
para que se convertam em verdadeiros anjos guardiães.

Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver.
Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida.
Ouvi, ó Símbolo das Mães, a voz dos que não podem falar.
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Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de miseri-
córdia.

Dominadora de paixões, sede o anjo guardião, daqueles que temem 
resvalar nas vielas do pecado.

Consoladora dos aflitos, ungi com o Bálsamo do Amor aos que se encon-
tram de coração angustiado.

Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das 
torturas do mundo.

Depositai, ó Maria, em todos os corações, o sentimento de igualdade 
perante as leis que regem o Universo Infinito.

Conduzi ao pórtico da Verdade, ó candura, a quem se encontrar peram-
bulando pelos caminhos da inverdade e do crime.

Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procu-
ram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da Divina 
Modelagem de Jesus Cristo.

Apontai, ó luminosa estrela, ao Testamento da Moral, do Amor, da Reve-
lação, da Sabedoria e da Virtude, para que todos os filhos do Altíssimo 
encontrem, de uma vez para sempre, os braços abertos do Divino Amigo.

ORAÇÃO A MARIA MADALENA
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Divino, Origem, Sustentação e Destinação 

de tudo e de todos, o Espírito e a Matéria, as Leis Regentes Fundamentais 
e tudo quanto possa existir, conheçamos ou não, nós os Teus Filhos lotados 
na Terra.

Sabemos nós, Pai Divino, que na ordem dos Espíritos e dos Mundos, exis-
tem os mais e os menos evoluídos, pois embora sendo Uma a Origem e 
Uma a Finalidade, para tudo e todos vigora a Lei de Movimento, Evolução e 
Reintegração na Tua Unidade, ou Divindade, sendo esse o Sagrado Objetivo 
da Existência.

Somos conscientes, Pai Divino, Daqueles Verbos Teus, Comandantes de 
Galáxias, Grupos de Sistemas Planetários, Sistemas e Mundos, aonde Filhos 
Teus vivem, na carne e fora da carne, movimentam atividades e, assim, 
vão desabrochando Tuas Virtudes Divinas, das quais todos são depositários 
normais.

Sabemos, Pai Divino, que toda Humanidade Planetária tem o Seu Verbo 
Tutelar, o Seu Despenseiro Fiel e Prudente, o Elo Divino entre os Teus mais 
Elevados Comandos, e os Escalões Imediatos, aqueles que de mais perto 
assistem, aos que peregrinam a encarnação e os reinos espirituais menos 
elevados.

Pai Divino, é em virtude de tais conhecimentos, e inspirados por desejos 
de trabalho fraterno, no seio da Excelsa Doutrina do Caminho, que roga-
mos forças e oportunidades à Tua Serva Maria Madalena, a fim de que 
nos possa auxiliar, no seio de Tua Divina Justiça, por cima da qual ninguém 
jamais passará.

E a ti, Maria Madalena, imortal exemplo de arrependimento de erros 
cometidos, dedicação ao Verbo Encarnado e à Tarefa Evangelizadora, e 
modelo de renúncia aos bens mundanos, enviamos o nosso apelo frater-
no, para que, no âmbito da Lei de Deus, do Cristo Exemplar e dos Dons do 
Espírito Santo, coopere na tarefa a que nos propusemos de, cada vez mais, 
conhecer a Verdade e praticar o Bem.

ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS
Ao Sagrado Princípio do Todo invocamos, do mais íntimo de nossa Consci-

ência, em sinal de reverência à Verdade, ao Amor e à Virtude, propositando 
cooperar junto às Legiões de Pretos Velhos, Índios, Hindus e Caboclos, para 
os serviços que são chamados a desempenhar na Ordem Doutrinária.

Ao Cristo apelamos, como Diretor Planetário e Senhor dos Sete Esca-
lões em que se distribui a Humanidade Terrestre, composta de encarna-
dos e desencarnados, desejando oferecer colaboração eficiente, de caráter 
fraterno, em defesa da Verdade e da Justiça, contra aqueles que, contra-
riando os Sagrados Objetivos da Vida, se entregam aos atos que contradi-
zem a Lei de Deus.

Conscientes da integridade da Justiça Divina, afirmamos a mais fiel e 
intensa observância dos Mandamentos da Lei, conforme o Divino Exemplo 
do Verbo Exemplar, para todos os efeitos invocativos. Acima de alternativas 
constituirá barreira contra o Mal, em qualquer sentido em que se apresen-
te, venha de onde vier, seja contra quem for, conquanto que, em defesa da 
Verdade, do Bem e do Bom.

Consequentemente, que aos bondosos Pretos Velhos seja dado refletir, 
em seus trabalhos, os sábios e santos desígnios daqueles que, traduzindo 
a Divina Tutela do Cristo Planetário, assim determinarem das Altas Esferas 
da Vida.

Que as legiões de Índios, simples, espontâneas e valorosas, sempre mara-
vilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção 
benévola e rigorosa dos Altos Mentores da Vida Planetária. Lutando pela 
Ordem e pelo Bem, pelo progresso no seio do Amor, que tenham de Deus 
as graças devidas.

Que às numerosas legiões de Hindus, profundamente ligadas às mais 
remotas Civilizações do Planeta, formando portanto nas Altas Cortes da 
Hierarquia Terrestre, sejam concedidas pelo Senhor Planetário as devidas 
oportunidades, para que forcem, sustentem e imponham a Suprema Auto-
ridade. Que nesta hora cíclica, em que a Terra transita de uma para outra 
Era, as Mentes humanas possam receber os eflúvios da Pureza e da Sabe-
doria, a fim de que sintam os Divinos Apelos do Cristo, em favor dos Santos 
Desígnios do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos.
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Que as legiões de Caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que 
peregrinam a encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a 
todos possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem 
da Moral, do Amor, da Revelação, da Sabedoria e da Virtude, pois que, fora 
dessa Ordem Doutrinária, não há Evangelho.

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

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 melho-
res pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de 
cometer 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 inspira-
ções, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha 
a poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é DAR DIGNOS 
FRUTOS PELO EXEMPLO, trilha única que remete à Sagrada Finalidade, que 
é a Reintegração no Sagrado Princípio.

OBS.: Pode contar com a intercessão do Anjo Guardião, aquele que viva 
colocando mandamentos de homens no lugar dos de Deus, negando ou 
distorcendo a Significação do Verbo Exemplar, ou escondendo os textos 
que ensinam sobre os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades?

COMO AGIR PARA OBTER ÁGUA FLUIDIFICADA OU ENERGETIZADA
Ter um vasilhame branco, litro, garrafa ou copo.
Enchê-lo com água bem limpa.
Se o cobrir, será com pano branco, não rolha.
Ler a ORAÇÃO PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA.

Convém ler a ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES.
Ao tomar a água, aos goles, pensar em Deus e nos Guias Médicos.
Quando o vasilhame estiver com água pela metade, não deixar esvaziar. 

Tornar a enchê-lo.
Para pessoas doentes, a água deve ser feita para ela, não todos.
Saber que, como os Anjos ou Espíritos Mensageiros colocam na água os 

elementos necessários, não estranhar quando venha a ter gostos e colora-
ções diferentes, ao tomar a água.

ORAÇÃO PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA
Peço a Deus, o Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, e ao 

Cristo Planetário, forças para as Legiões Angélicas ou Mensageiras, para 
que possam lutar contra o Mal, em qualquer forma que se apresente, e 
vencê-lo.

Como não existe merecimento fora do respeito à Verdade, ao Amor e 
à Virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a Lei de Deus, 
compreender e imitar o Verbo Exemplar e cultivar nobremente os Dons do 
Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, sem os quais não pode haver a 
Consoladora Revelação.

Rogo a Deus, que enviou o Verbo Modelo, para entregar o Glorioso 
Pentecostes, ou Derrame de Dons Mediúnicos para toda a carne, para que 
a Humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o 
de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à Doutrina do Caminho.

Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e 
também sujeito à morte física e responsabilidade perante a Justiça Divina, 
rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo, para o 
corpo, as energias e os fluídos a serem depositados nesta água.

E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às 
Legiões Angélicas e Socorristas e ao meu Espírito Guia ou Anjo Guardião.

OSVALDO POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

http://www.uniaodivinista.org
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