
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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Orações e Verdades Divinas

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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ORAÇÕES E VERDADES DIVINAS

SAIBA LER A BÍBLIA

E procure aprender, com os ensinamentos seguintes, o ESPIRITISMO 
FUNDAMENTAL. Lembre-se de que, para a Lei de Deus, a Divina Modela-
gem de Jesus Cristo e a Revelação ou Consolador generalizado por Jesus, 
cada consciência é diretamente responsável, sendo ignorantes e mentiro-
sas as pessoas ou instituições que se querem apresentar como herdeiras de 
prerrogativas proprietárias e mandonistas. Saiba, através dos textos bíbli-
cos seguintes, dos desejos de Moisés, das promessas de Deus, do traba-
lho generalizador do Consolador levado a termo por Jesus, e, portanto do 
VERDADEIRO CRISTIANISMO DEIXADO POR JESUS, COM BASE NA REVELA-
ÇÃO GENERALIZADA.

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

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a Minha Bênção 
sobre a tua descendência” – Isaías, 44, 3.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos 
e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão 
visões” – Joel, 2, 28.

“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos 
o Senhor a si quiser chamar” – Atos, cap. 2.

“Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro 
de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de 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.

“Caríssimos, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são 
de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no 
mundo” – I Ep. de João, cap. 4.

“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos 
da ressurreição, serão como os anjos do céu” – Mateus, cap. 22, 30.

“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravi-
lhas, e Dons do Espírito Santo, distribuídos por Sua Vontade” – Hebreus, 2, 4.

“Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: 
Vinde, e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, se chamava então 
vidente” – I Samuel, 9, 9.
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“E estes sinais seguirão aos que crerem: Expulsarão os demônios; fala-
rão novas línguas; manusearão serpentes; bebendo potagem mortífe-
ra, não lhes fará mal; porão as mãos sobre os enfermos e os curarão” – 
Marcos, 16, 17.

“Aquele que pecar contra o Filho do homem será perdoado, mas aquele 
que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” – Jesus em 
Lucas, 12, 10.

PRECE DE FRANCISCO DE ASSIS
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz;
Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor;
Perdão, onde haja injúria;
Fé, onde haja dúvida;
Esperança, onde haja desespero;
Luz, onde haja escuridão;
Alegria, onde haja tristeza.

Oh! Divino Mestre! Permiti que eu não procure
Tanto ser consolado, quanto consolar;
Ser compreendido, quanto compreender;
Ser amado, quanto amar.

Porque é dando que recebemos;
Perdoando é que somos perdoados;
E é morrendo que nascemos para a Vida Eterna.

ORAÇÃO CRÍSTICA
Sagrado Princípio do Universo, que em Ti mesmo crias, sustentas e desti-

nas. Senhor do Infinito, das Leis, das vidas e das virtudes.
Sagrada Causa Primária, onde tudo é, movimenta e atinge a finalidade.
Pai Divino, Tu que és o Alicerce, o Esteio, a Luz e a Glória, guia nossos 

passos, para que a Lei seja o nosso Caminho, para que o Amor seja o nosso 
Pão Eterno, para que a Graça seja a nossa Consolação Imperecível.

Deus e Pai Nosso, que nos enviaste o Cristo Modelo, a fim de Batizar em 
Revelação. A Ti rogamos, Senhor, que ela se estenda sobre a Terra, porque, 
sendo ela a Tua Palavra, a todos advirta, ilustre e console.

Pai Santo, enche a Terra de verdadeiros e bons profetas ou médiuns, para 
que todos saibam das leis de Essência, Existência, Movimento, Imortali-
dade, Evolução, Responsabilidade, Reencarnação, Revelação, Habitação 
Cósmica e Sagrada Finalidade a ser atingida.

Sagrado Princípio, faze que Teus Santos Espíritos Mensageiros infundam 
estes conhecimentos: que a Moral harmoniza e dignifica; que o Amor sublima 
e diviniza; que a Revelação adverte, ilustra e consola; que a Sabedoria confe-
re autoridade; e que a Virtude sintetiza a união com a Tua Divina Vontade.

Princípio Sem Fim do Cosmos, impele-nos ao Conhecimento Perfeito, 
para que possamos saber certo, pensar bem, sentir amorosamente e prati-
car divinamente.

Como Tu és Espírito e Verdade, querendo que assim venham a se tornar 
os Teus filhos, a Ti rogamos, Pai Divino, as necessárias oportunidades de 
trabalho.

Afasta-nos, Senhor, de todas as idolatrias.
Livra-nos, Pai Santo, das tentações do mundo.
Dá-nos, Senhor, a força de lutar contra a iniquidade.
Atrai-nos, Senhor, ao Reino da Verdade, do Amor e da Virtude, Reino que 

estando no seio dos mundos, das formas e das transições, está entretanto 
acima de mundos, formas e transições.

Dá-nos, Pai Divino, a Consciência da Unidade, a fim de que possamos 
sentir e viver as Harmonias do Infinito; e que, assim sendo, ó Pai Santo, 
venhamos a transformar a Terra na Jerusalém Celestial, Reino de Paz e 
Ventura, alijando para sempre, do mundo, a ignorância, a treva e a dor.

O PAI NOSSO DA MATURIDADE
Pai Nosso, que Sois o Céu, Espírito e Verdade e estais no imo de tudo e 

de todos.
Vosso nome é Santo, e por si mesmo o é, e Vossos filhos assim reconhe-

cerão, porque a evolução a isso os conduzirá.
Vosso Reino é de Verdade, Amor e Virtude, e todos o realizarão no seu 

íntimo, por suas obras, pois não virá com mostras exteriores.
Vossa Vontade será feita, e Vossos filhos virão a ser Espírito e Verdade.
O Vosso Pão representa todas as Graças, e todas as graças rendemos, 

procurando distribuí-las aos nossos irmãos.
No Conhecimento, na Certeza e na Bondade, perdoar-nos-emos mutua-

mente e transformaremos a Terra na Apocalíptica Jerusalém Celestial, onde 
não haverá ignorantes, trevosos e sofredores.

Por serem Vossos o Reino, o Poder e a Glória, assim acontecerá, consoan-
te anunciastes através dos profetas, Vossos servos.

ORAÇÃO A DEUS
“Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em força, 

que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra” – 
Salmos, 103, 20.

Princípio Emanador, Pai Onipresente,
Senhor do Todo, e do Amor Onipotente,
Que a tudo Emanas, Sustentas e Destinas,
Através de leis Eternas, Perfeitas e Divinas.
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A Ti rogamos, Princípio Todo-Poderoso,
Tuas Divinas Graças, de Pai Misericordioso,
Para que Teus Santos Espíritos, os Mensageiros,
De Tuas Divinas Bênçãos, se tornem despenseiros.

Despenseiros de Paz e de Saúde,
Ensinando a VERDADE, o AMOR e a VIRTUDE,
Para que cheios de Luzes, e mui conscientes,
Vivamos as Tuas Leis, Simples e Onipotentes.

Na dor, concede-nos a fortaleza,
E às duras provas, que vençamos com nobreza,
Para que, ressarcindo faltas, venhamos a progredir,
Até virmos a ser Cristo, no mais breve do porvir.

Senhor, tem piedade das fraquezas,
De nossas falhas, destas humanas incertezas,
Fazendo que Teus Mensageiros, em suas atuações,
Nos advirtam e ensinem, trazendo fartas consolações.

Na Tua Clemência, Pai Divino, aguardamos,
E o Teu Poder, para Teus Mensageiros rogamos,
Para, atraindo multidões, concitá-las à Tua Via,
À VERDADE QUE LIVRA, tendo o Teu Cristo por Guia.

Envia Santos Mensageiros, ó Deus,
Para todos conhecerem, e não haver labéus,
Pois ao Consolador confiaste Graças e Venturas.
O Amparo que Te rogamos, para todas as criaturas.

ORAÇÃO A JESUS CRISTO
Jesus, Divino Amigo, Verbo do Eterno, a Ti rogamos a assistência das 

legiões mensageiras.
Síntese de todas as verdades, como Cristo Planetário, em Ti aprendemos 

as leis de Origem, Processo Evolutivo e Sagrada Finalidade.
Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há 

para baixo, na escala evolutiva, rogando por aqueles que, através dos milê-
nios, se encaminharão para o estado de consciência individual.

Igualmente o fazemos, Senhor Planetário, visualizando a consumação 
crística, a realização da Unidade, seguindo os rumos imortais de Tua orien-
tação verdadeira, amorosa e justa, de Mestre Inconfundível.

No Teu Divino Exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos 
aos Princípios Eternos, Perfeitos e Imutáveis do nosso Pai, o Sagrado Prin-
cípio do Todo.

Na Tua Ressurreição Espiritual, ó Divino Amigo, aprendemos a lição da 
ressurreição final de todos os filhos do Altíssimo.

No Teu Batismo de Revelação, Senhor, aprendemos a importância da 
Mensageiria Espiritual do Bem, cujos ensinamentos advertem, ilustram e 
consolam.

E rogamos, ó Jesus, ao Teu Sábio Ministério, que em toda a Humanidade 
se faça um novo e glorioso Pentecostes, a fim de que, aprendendo com os 
Teus Mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai Divino e fiéis 
amigos de seus irmãos.

Ponha, ó Celeste Benfeitor, a noção de Responsabilidade na Consciência 
de Teus tutelados, para que se sintam juízes em causa própria, aprendendo 
a comandar seus pensamentos e atos.

Senhor, arranca de todas as Mentes as tendências sectárias, idólatras e 
pagãs, ritualistas e simuladoras, fazendo brotar nelas a Certeza da Verdade, 
do Amor e da Virtude, como sendo a que liberta o espírito.

Mestre dos mestres, infunda nas almas, Tuas irmãs, que ainda perambu-
lam pelos planos inferiores da vida, o sentimento da Simplicidade, esse que 
faz reconhecer a igualdade perante as Leis de Deus, o Nosso Pai Comum.

Celeste Condutor, deposita em cada Coração uma gotícula de Amor, para 
que os mesmos procurem nas obras de Fraternidade o Caminho do Céu, 
abandonando de uma vez para sempre os religiosismos, que retardam a 
marcha evolutiva dos espíritos.

Cordeiro de Deus, faze que Teus irmãos reconheçam, na Criação Infinita, 
nos Mundos e nas Humanidades, o Templo Vivo do Criador, onde todos 
devemos viver em Estado de Oração.

Divino Amigo, ponha em todas as Consciências a chama da Verdade e da 
Virtude, para que sintam a importância da Liberdade.

ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO
(MENSAGEIRIA DIVINA)

“A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS e O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS extratifi-
cam todas as Bíblias da Humanidade, ensinando tudo sobre a comunicabilidade 
dos anjos, espíritos ou almas, para advertir, ilustrar e consolar os filhos de Deus 
encarnados.”

“Ao Sagrado Princípio nos dirigimos, como Pai Amantíssimo que é, rogan-
do Suas Divinas Bênçãos para todos os Seus filhos que se entregam à Verda-
de, ao Amor e à Virtude, objetivando a própria melhora e a de seus irmãos 
em Origem, Processo Evolutivo e Sagrada Finalidade.

Ao Nosso Senhor Jesus Cristo apelamos, como Celeste Batizador em Reve-
lação que é, para que determine e abençoe o trabalho de todos aqueles 
espíritos que, compenetrados da Verdade, do Amor e da Virtude, funcio-
nam como servidores do Bem e do Bom, procurando beneficiar os irmãos 
com as maravilhosas dádivas da Assistência Espiritual.
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E a vós nos dirigimos, Legiões do Senhor, prometendo cumprir com os 
nossos deveres para com a Lei de Deus e o Divino Exemplo de Jesus Cristo, 
portanto acima de religiosismos, de sectarismos, de truncações e inibições 
humanas, a fim de virmos a adorar a Deus em Espírito e Verdade.

De vós esperamos, consequentemente, toda aquela assistência que 
esteja enquadrada nos Santos Desígnios de Deus:

Ensino para os que desejam aprender;
Verdade para os que pretendem ser livres;
Amor para os que prezam fazer o Bem;
Revelações para os que auguram as verdades eternas, perfeitas e imutá-

veis do Nosso Pai Divino;
Virtude para os que desejam combater seus próprios vícios;
Amizade para os que sentem vontade de praticar a Bondade;
Certeza para os que duvidam da Sagrada Paternidade;
Trabalho para os que carecem de progredir;
Renúncia para os egoístas;
Ternura para os violentos;
Saúde, Paz e Ventura, a todos os que fizerem por merecer, porque vós 

sois os distribuidores de Deus, através da Excelsa Autoridade do Cristo 
Planetário.”

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.
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.
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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.

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 DE CARITAS
Deus, nosso Pai, que sois todo Poder e Bondade, dai a força àquele que 

passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no 
coração do homem a compaixão e a caridade.

Deus! Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito, a consolação, ao doente, o 
repouso.

Pai! Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito, a verdade, à criança, o 
guia, ao órfão, o pai.

Senhor! Que Vossa bondade se estenda sobre tudo que o criastes. 
Piedade, Senhor, para aqueles que Vos não conhecem; esperança para 

aqueles que sofrem. Que Vossa bondade permita aos Espíritos consolado-
res derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.

Deus! Um raio, uma faísca do Vosso amor pode abrasar a Terra; deixai-nos 
beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas 
secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento 
subirá até Vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés 
sobre a montanha, nós Vos esperamos com os braços abertos, ó Bondade!, 
ó Beleza!, ó Perfeição!, e queremos, de alguma sorte, forçar Vossa miseri-
córdia.

Deus! Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até Vós; 
dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão; dai-nos a simplicidade, que 
fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a Vossa Imagem.

ENSINAMENTOS DIVINOS E MARAVILHOSO RECURSO

Para as pessoas que moram distante dos Centros Espíritas, ou donas de 
casa com filhos pequenos, ou doentes impossibilitados de locomoção, 
impossibilitados portanto de orar em conjunto, para as permutas flui-
do-eletromagnéticas, que são altamente benéficas, apresentamos estes 
ensinamentos fundamentais e maravilhoso recurso. Querendo saber certo, 
pensar e sentir com elevação, e agir como ensinamos, muito poderão obter 
dos Guias Espirituais:

1 – Tenha, de preferência no quarto de dormir, um copo com água e uma 
flor, ou ramo verde;

2 – Diante desse copo, pelo menos uma vez ao dia, faça a Oração a Maria; 
faça o seu pedido, mas não esqueça dos sofredores encarnados e desen-
carnados;

3 – Use, de preferência, uma dessas horas – 6, 12, 18, 21;
4 – Troque a água e a flor, quando esta estiver murcha;
5 – Ao lado desse copo, pode pôr um outro, ou vasilhame qualquer, com 

água a ser fluidificada, para ser tomada aos goles, ou com medicamentos;
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6 – Se não souber ler, deixe a Oração a Maria junto ao copo;
7 – E procure aprender, com os ensinamentos seguintes, o ESPIRITISMO 

FUNDAMENTAL. Lembre-se de que, para a Lei de Deus, a Divina Modela-
gem de Jesus Cristo, e a Revelação ou Consolador generalizado por Jesus, 
cada consciência é diretamente responsável, sendo ignorantes e mentiro-
sas as pessoas ou instituições que se querem apresentar como herdeiras de 
prerrogativas proprietárias e mandonistas. Saiba, através dos textos bíbli-
cos seguintes, dos desejos de Moisés, das promessas de Deus, do traba-
lho generalizador do Consolador levado a termo por Jesus, e, portanto do 
VERDADEIRO CRISTIANISMO DEIXADO POR JESUS, COM BASE NA REVELA-
ÇÃO GENERALIZADA:

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.

PROGRAMA DE CONDUTA, PARA MERECER AJUDA ESPIRITUAL

Sob a tutela de Maria e de Bezerra de Menezes se movimentam as Legi-
ões Socorristas, para auxiliar a encarnados e desencarnados precisados. 
Maria Maior e o Apóstolo Lucas comandam, como se sabe, os dois maiores 
trabalhos socorristas do Plano Espiritual, neste Planeta.

Neste Livreto informativo apresentamos – os textos bíblicos que dizem 
respeito ao Espiritismo Fundamental; a Lei de Deus ou Código Moral Inder-
rogável; e as orações a Maria e a Bezerra de Menezes.

Saiba ler e faça uso correto de sua consciência, aplicando sua inteligência 
e sua força de vontade. Você é um espírito, uma centelha de Deus encarna-
da e, portanto, vive irradiando força mental, energias e fluidos. Seja cons-
ciente de seus direitos e deveres para consigo mesmo, Deus e seus irmãos. 
Procure funcionar bem.

As duas orações servem para pedir ajuda espiritual e para pedir a fluidifi-
cação da água. Ensine aos outros, também, como devem agir para tais fins.

Assista a boas sessões de passes, irradiações e curas espirituais, pois 
é orando pelos outros, no meio dos outros, que se adquire méritos e se 
permutam energias e fluidos, que são altamente curadores. Os Guias Espi-
rituais usam tais elementos, para realizar muitos trabalhos, inclusive opera-
ções espirituais, em quem as merecer. Concorra para o bem dos outros, se 
quiser ter o seu mesmo bem.

Todos são médiuns, de algum modo e matizes, e, tendo todos algo para 
dar, é pelo saber, pensar e agir certo, que isso poderão realizar. Sobre tais 
assuntos, o Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS lhe ensi-
nará verdades antes nunca ensinadas em Bíblias, Testamentos e Codifica-
ções quaisquer. Aprenda e faça.

Ninguém é inútil ou desprovido de valores espirituais, energéticos e fluídi-
cos, por não se julgar médium ou portador de faculdades. Nas orações em 
conjunto são vistos, pelos videntes, clarividentes, psicômetras e médiuns 
desdobrantes, os valores, que têm todas as pessoas dedicadas à Verdade, 
ao Amor e à Virtude.

As sessões de passes, irradiações e curas devem ser feitas em plena clari-
dade, devem ser absolutamente evangélicas, com elevação do teor emocio-
nal e vibracional, para facilitar o trabalho dos Guias. Evitem-se os longos 
palavrórios, infantis ou medíocres, e até mesmo contraditórios. Quem se 
lembra, em suas obras, da Lei de Deus e de Jesus Cristo, bem sabe o que 
é RESPONSABILIDADE, pois quem conhece a Lei e Jesus não pode alegar 
ignorância Moral.

Conforme os capítulos 2, de Joel e dos Atos dos Apóstolos, a Humanida-
de se encherá de videntes, clarividentes, psicômetras, desdobrantes, etc. 
Mas ninguém poderá ser grande, fora da Lei e de Jesus Cristo. A Moral 
Divina jamais mudará, mas os espíritos lúcidos, encarnados e desencarna-
dos, devem procurar conhecer a VERDADE e praticar o BEM, porque isto 
paira acima de chicanismos religiosistas, bandeirolas sectárias e panelinhas 
farisaicas, com suas prepotências mandonistas.
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CÓDIGO MORAL INDERROGÁVEL

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.

MEDITEM SOBRE ISTO

Deus é a Divina Essência Onipresente, Onisciente e Onipotente, que em 
Si Mesmo Cria ou Manifesta. Suas Leis são Eternas, Perfeitas e Imutáveis, 
estando sujeitas a Elas tudo quanto é Criação. Da Essência que Deus é, Dela 
os Seus filhos são, e por isso está afirmado na Escritura: “VÓS SOIS DEUSES”.

A Casa é o Infinito e o Tempo é a Eternidade.
Família é a Humanidade dos mundos e intermundos.
Usando as ciências, artes e filosofias, que são meios, os espíritos devem 

em si mesmos realizar a VERDADE, o AMOR e a VIRTUDE.
A Lei de Deus e o Cristo Divino Molde são as duas testemunhas de Deus 

diante da Humanidade lotada na Terra; Elas representam a Doutrina Pura 
porque afirmam a Moral, o Amor, a Revelação, a Sabedoria e a Virtude, que 
tudo resumem, ou que tudo explicam. Todas as inferioridades contra Elas 
se rebentarão!

A Lei é Código Moral e o Cristo é o Modelo a ser imitado e igualado; 
Moisés recebeu a Lei por via mediúnica e o Cristo esteve rodeado pelas 
legiões de anjos ou espíritos, para produzir aqueles gloriosos feitos medi-
únicos.

O diabo que realmente existe chama-se IGNORÂNCIA; ele é o amparo das 
religiões e das camarilhas que exploram os simplórios.

Leia com inteligência e honestidade o capítulo 22, do Apocalipse.
Ninguém é salvador de ninguém; cada um será, aquilo que se fizer.
O Amor é o fator máximo de autocristificação.
A Ciência, fora do Amor e da Moral, é fábrica de pranto e ranger dos 

dentes.
O homem descobre, aos poucos, o que em Deus está eternamente desco-

berto.

Mantenha o Templo da Consciência em perfeita luminosidade.
Tudo se resume em conhecer a VERDADE e praticar o BEM.
Saiba fiscalizar as próprias OBRAS.
Milagres, mistérios, enigmas, vestes fingidas, sacramentismos, liturgias, 

aparatos e toda sorte de fingimentos, resultam em trevas e desesperos.
Em Deus tudo é questão de leis, elementos e fatos, porque Deus é ESPÍRI-

TO e VERDADE. Deus não é fingido e não aceita fingimentos, sob pretextos 
quaisquer.

A nada que é RELATIVO OU CRIAÇÃO se ESCRAVIZA O CRIADOR; aprenda 
a conhecer e a respeitar a Lei de Deus, para o mais breve possível vir a ser 
UNO COM O PAI.

Bíblias, Testamentos e Codificações são obras incompletas, falhas e omis-
sas, e seus dogmatizadores são mistificadores, por ignorância ou má fé.

Inconfundíveis são: a LEI DE DEUS e a MODELAGEM DE JESUS CRISTO.
Não confunda a Doutrina com os homens.
O Evangelho de Jesus Cristo é o mesmo Jesus Cristo, não os livros.
A lei de reencarnação é a válvula redentora e evolutiva dos espíritos, e, 

sem ela, a Justiça Divina seria tudo, menos Justiça Divina.
A Bíblia, apesar de seus muitos BAIXOS e poucos ALTOS, é apenas um 

tratado mediúnico, e a única, dentre as oito grandes Bíblias, que tem senti-
do profético ou de revelação contínua.

Dadas as tremendas contradições existentes entre as obras mediúnicas, 
ou falsamente apresentadas como tal, muitos estudiosos da Doutrina já 
não sabem para que lado ficar... Quem ficar com a Lei de Deus e a Divina 
Modelagem de Jesus jamais cairá em erros, em abandono e desespero. 
Tudo que for feito, contra a Lei e contra o Cristo Divino Molde, cedo ou 
tarde será esmigalhado. A Revelação é apenas ferramenta de uso, assim 
como as Ciências e Artes, mas as duas testemunhas são inderrogáveis, não 
serão mudadas.
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PROCUREM ENTENDER AS VERDADES SEGUINTES

1 – Na Bíblia as palavras anjo, espírito e alma são condizentes, e para isso 
ela mesma se basta, é sua mesma testemunha, não precisando de autori-
dades adventícias. A Bíblia é apenas um livro espírita, um tratado mediúni-
co, nada mais!

2 – Deixar Doutrina, fundamentada na Moral da Lei de Deus, em Sua 
Divina Modelagem e na Revelação Generalizada, tal foi a função missioná-
ria de Jesus Cristo, como os textos acima muito bem informam, para todos 
os tempos.

3 – Essa Doutrina vigorou até o ano 325, quando em Roma fundaram a Igreja 
Católica Apostólica Romana, em nome de Jesus Cristo, e que nada tem, real-
mente, com Jesus, sem ser a usurpação do Seu nome e dos vultos cristãos.

4 – Por causa da corrupção romana, teria de haver RESTAURAÇÃO.
5 – A Codificação, de Kardec, não representa a RESTAURAÇÃO TOTAL, 

nem contém acréscimos de VERDADES FUNDAMENTAIS, como convinha 
que tivesse. Só mesmo por ignorância ou interesses subalternos, orgulhos, 
vaidades, pretensões mandonistas e livrecos escritos, ou negócios com 
edições e outros, poderá alguém dogmatizar sobre a obra que se afirma 
incompleta, falha e omissa, e que contém erros de conceito, em alguns 
pontos. A quem foi dito para dogmatizar sobre ela?

6 – A VERDADE QUE DIVINIZA não é propriedade particular de quem quer 
que seja, não é escrava de homens, livros, instituições humanas, estatutos 
feitos por homens, mundos, continentes, países, locais, raças, povos, reli-
giões, seitas, liturgias, sacramentos, formulismos, ídolos, vestes fingidas, 
súcias, igrejinhas, camarilhas, panelas e panelinhas, etc.

7 – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é o Livro que está 
prometido no capítulo 14 do Apocalipse. Não é que, apenas, conserta os 
erros, falhas e omissões de todas as Bíblias, Testamentos e Codificações; é que 
ensina VERDADES FUNDAMENTAIS jamais ensinadas antes à Humanidade.

8 – Jesus organizou a maior equipe de médiuns passistas da História das 
Iniciações; ensinou a muitos e mandou-os impor as mãos, curar, expelir maus 
espíritos e ensinar. Foi no rumo dos pequeninos e sofridos do mundo, que 
o Divino Molde endereçou tudo, e tudo deu e mandou dar, a fim de esten-
der sobre a Terra o conhecimento da EXCELSA DOUTRINA DO CAMINHO.
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9 – Quando o Espiritismo tinha, nos Centros, sessões de passes, curas 
espirituais, irradiações e atenções mediúnicas para com os sofridos, tris-
tes, chorosos e necessitados em geral, imitando Jesus Cristo e Seus segui-
dores, também tinha progresso, avançava, etc. Depois surgiu uma gente 
infeliz ou infernal, doutorecos e literatelhos petulantes, muito desejosos 
de mandonismos. Dizem que tudo isso é mistificação e animismo, e mesmo 
baboseiras de analfabetos, porque Espiritismo não é fazer sessões espíri-
tas, etc. E o povo foi abandonando tudo, fugindo por todos os lados, foi em 
busca da Umbanda, dos Candomblés, das Igrejas Protestantes, Católicas, 
etc. Voltem, pois, a Jesus, abandonando os palpiteiros carcomidos.

10 – É melhor que, imitando o Cristo, voltem os Centros a serem livres, 
fora e acima de súcias, camarilhas, panelas e panelinhas mandonistas. Com 
a Lei de Deus e com a Modelagem de Jesus Cristo, ninguém é escravo de 
ninguém. Sejam as sessões de passes, curas espirituais, irradiações e outras 
atenções possíveis, feitas no claro, exclusivamente evangélicas sem discur-
sos histéricos e cheios de contradições, etc. E, menos ainda, de sujeições a 
camarilhas quaisquer...

11 – Como lestes nos textos acima, o ESPÍRITO SANTO DERRAMADO 
SOBRE TODA A CARNE encherá a Humanidade de grandes médiuns, de 
todos os matizes mediúnicos; mas os videntes, clarividentes, psicômetras e 
desdobrantes, hão de ser os mais úteis. As faculdades variarão, de passivas 
para ativas ou conscientes, com a evolução dos encarnados e desencarna-
dos. Só aos tolos se permite negar o fator hierárquico, em todos os senti-
dos da Vida e da Criação.

12 – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS ensinará livremen-
te, porque apenas ensinará, visto que realizar o Reino Divino Interior, ou a 
União Divina, para uso e gozo das Glórias Crísticas, isso é tarefa de cada um. 
E sobre o “VÓS SOIS DEUSES”, o Livro ensina como é, com a mestria que 
ninguém teve até ao presente, desde os Vedas, Budas, Manu, Crisna, Zoro-
astros, Hermes, Patriarcas, Profetas, Grandes Iniciados, etc. Lembrem-se: 
Bíblias são muitas, mas PROGRAMA DIVINO é um só!

13 – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS só respeita duas 
autoridades, como não poderia ser de menos: OS DEZ MANDAMENTOS E 
A DIVINA MODELAGEM DE JESUS CRISTO. Só respeita as DUAS TESTEMU-
NHAS FIÉIS E VERDADEIRAS citadas no cap. 11 do Apocalipse. E repete com 
a Bíblia: “MALDITO O HOMEM QUE CONFIA NO HOMEM”. Infelizmente, 
ainda é cedo para dizer em contrário... É lastimável, mas é a verdade.

O CÓDIGO IMORTAL

1 – DEUS: A Essência Divina Onipresente, Onisciente e Onipotente, que 
tudo Emana, Sustenta e Destina através de Leis Eternas, Perfeitas e Imutá-
veis, e que está acima de religiões, filosofias, seitas, instituições ou esta-
tutos humanos quaisquer. Sendo Espírito e Verdade, assim quer que Seus 
filhos venham a ser, e lhes concita seguirem o caminho da VERDADE, do 
AMOR e da VIRTUDE, já que é blasfêmia supor seja a Sua Divina Justiça 
objeto de traficâncias religiosistas.

2 – CRIAÇÃO: Tudo quanto existe, Espiritual e Material, que enche e 
movimenta o Universo Infinito, de que todos são parte e relação. Em nada 
depende dos homens, suas crenças ou descrenças, porquanto aquilo que é 
por Deus não precisa de advocacias ou apadrinhamentos humanos.

3 – MOVIMENTO: Os mundos e os intermundos movimentam-se; o Macro 
e o Microcosmo são forçados a movimentar-se para que os Santos Desíg-
nios de Deus sejam atingidos, queiram ou não, gostem ou não os pernosti-
cismos humanos, crédulos ou incrédulos.

4 – IMORTALIDADE: Em Deus e Suas Manifestações nada morre, consin-
tam ou não os bestuntos humanos, religiosistas ou não.

5 – EVOLUÇÃO: O processo Evolutivo, a que tudo e todos estão sujeitos, 
porque nada há na Criação sem objetivo, saibam ou não os homens.

6 – RESPONSABILIDADE: Ela cresce com o conhecimento de causa dos 
espíritos, não havendo artimanhas ou ginásticas religiosas que possam 
neutralizá-la.

7 – REENCARNAÇÃO: A válvula redentora e evolutiva dos espíritos, que 
tem, por Determinação Divina, curso forçado, gostem ou não os preconcei-
tos estultos de todos os escravos de fanatismos sectários.

8 – REVELAÇÃO: Os espíritos sempre se comunicaram, e isso para advertir, 
ilustrar e consolar os encarnados. Até Jesus Cristo, o Ministério do Conso-
lador, teve caráter esotérico; e Jesus pagou com a vida aquela Revelação 
Ostensiva, de que o Livro dos Atos trata, nos capítulos um, dois, quatro, 
sete, dez e dezenove; e é bom lembrar que os comercialismos clericais 
sempre condenaram a Revelação, para com isso manterem a Humanida-
de ignorante, a fim de, com astúcia, explorá-la à vontade, metendo-se em 
tudo, passando por autoridade, mas nunca provando coisa alguma das 
fanfarronadas que impingem aos simplórios.

9 – HABITAÇÃO CÓSMICA: A herança de todos os filhos de Deus, que 
nada deve a manobrismos religiosistas.
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10 – SAGRADA FINALIDADE: O Grau Crístico ou de Unidade Vibratória 
com o Pai Divino, ou Essência Divina Onipresente, e que se consegue por 
Evolução, vivendo a VERDADE, o AMOR e a VIRTUDE. Só aos simplórios 
é cabível pensar que salamaleques idólatras ou adulações religiosistas 
possam valer por medidas libertadoras, pois a libertação é uma questão de 
crescimento consciencial e não de ginásticas vendidas por homens fanta-
siados de ministros de Deus.

11 – OS DEZ MANDAMENTOS: O Código de Conduta, jamais derrogável, 
contra quem se hão de rebentar todas as artimanhas, religiosistas ou não. 
Porque não manda ter religião alguma senão observar a Moral, o Amor, a 
Revelação, a Sabedoria e a Virtude, que pairam acima de todas as traficân-
cias humanas, crédulas ou incrédulas. Por causa da Lei é que JESUS manda 
procurar a Verdade e não as Religiões.

12 – O CRISTO: Síntese da Origem Divina, do Processo Evolutivo, da Sagra-
da Finalidade, da Generalização da Revelação e da Ressurreição Final dos 
espíritos. É o Modelo Divino ofertado pelo Criador e deve ser imitado por 
Evolução, pairando acima de manobrismos religiosistas quaisquer. Fora da 
VERDADE, do AMOR e da VIRTUDE ninguém O igualará, ainda que compre 
todas as adulações e malícias idólatras que os fanatismos religiosistas 
vendem aos simplórios.

13 – A VERDADE QUE LIVRA: É a verdade vertical de Deus e não a verda-
de horizontal dos homens. A LEI e o CRISTO, as Duas Testemunhas Fiéis 
e Verdadeiras de que trata o Apocalipse, ensinam a realidade pura, fora 
de manobrismos religiosistas, porque concitam à prática de obras sociais 
corretas que, vistas por Deus em secreto, terão perfeita retribuição.

14 – AUTORIDADE DOUTRINÁRIA: Pertence à Moral, ao Amor, à Reve-
lação, à Sabedoria e à Virtude, estando errados aqueles que inventam 
instituições ou estatutos humanos, querendo com eles fazer cabides para 
manobrismos, através dos quais aplicam orgulhos, vaidades, egoísmos e 
outros infelizes defeitos humanos.

15 – AMAI-VOS UNS AOS OUTROS: Como a parte de Deus é Eterna, 
Perfeita e Imutável, que os homens realizem o que lhes compete. Como o 
Amor VERTICAL representa todos os valores positivos, Jesus resumiu nele 
os deveres gerais. Não tem feição religiosa ou sectária qualquer, porque o 
AMOR VERTICAL está acima de tribofes e maquinações.

16 – RELIGIÃO: É o cultivo da Moral, do Amor, da Revelação, da Sabedoria 
e da Virtude. Quem estiver fora disto está fora do Reino de Deus.

17 – REINO DE DEUS: Cada qual o tem em si, porque é um Cristo em 
elaboração, é uma CONSCIÊNCIA que deve expandir-se à custa de crescer 
em VERDADE, AMOR e VIRTUDE. Fora disso, caudais de idolatrias podem 
ser praticadas, que de nada valerão.

18 – ESPIRITISMO: Elias começou a restauração como João Huss e não a 
terminou como Kardec. De qualquer forma, não fabricou nem está fabri-
cando VERDADES DOUTRINÁRIAS. A ordem de Jesus foi para restaurar, 
consolidar e estender sobre a Terra a EXCELSA DOUTRINA, da qual Ele Se 
disse humilde transmissor. E as profecias estão tendo cumprimento, quei-
ram ou não as religiões ou sectarismos humanos. Quem ler o Livro dos Atos 
saberá o que Roma corrompeu e o que devia ser reposto no lugar. Todavia, 
não confundir a Doutrina com os homens.

19 – A VOLTA DE JESUS CRISTO: Seria, é e será sobre as nuvens do Céu, 
que é a linguagem simbólica do Consolador ou da Mensageiria Divina, a 
quem cumpre advertir, ilustrar e consolar os encarnados. Vide o Livro: A 
VOLTA DE JESUS CRISTO, pois contém ensinos para todos os praticantes do 
Batismo de Espírito Santo, a Graça generalizada por Ele no Pentecostes.

20 – JUSTIÇA DIVINA: Infeliz daquele em quem Ela não encontrar VERDA-
DE, AMOR e VIRTUDE, porque, ainda que esteja forro de títulos comprados 
aos religiosismos do mundo, irá parar nos lugares de pranto e ranger de 
dentes.

21 – O CÓDIGO IMORTAL: É o extrato de todas as Iniciações ou Revelações 
e, portanto, acima de religiões e sectarismos quaisquer. Suas VERDADES 
FUNDAMENTAIS em nada dependem de crenças humanas, porém apon-
tam como bem-aventurados todos aqueles filhos de DEUS que passarem 
o seu conhecimento aos seus irmãos, para que se libertem do jugo dos 
religiosismos, que tanto tem dividido os homens entre si.

22 – UNIFICAÇÃO: Será realizada pelo CONHECIMENTO DA VERDADE, no 
íntimo de cada filho de Deus e não no seio dos conchavismos religiosos. 
Também, nunca será uma questão de instituições ou estatutos humanos, 
pois aquilo que é feito e visto pelos homens de um modo, é visto e julgado 
pela Justiça Divina de modo muito diferente. A cada um cumpre dar dignos 
frutos pelo exemplo, para a realização do Reino de Deus em si próprio, que 
é como ser um bom guia para os seus irmãos menores em Evolução. Fora 
disso, orgulhos e vaidades imperam.

23 – SÍNTESE: Quem não conhece as VERDADES FUNDAMENTAIS OU 
IMORTAIS que este CÓDIGO encerra, ainda que pense conhecer muito, nada 
de verdadeiramente importante conhecerá. E, como a VERDADE não preci-
sa de advocacias e de apadrinhamentos humanos, este CÓDIGO fará o seu 
serviço e triunfará, queiram ou não os sectarismos humanos, modernos ou 
antigos, mais ou menos fantasiados. Assim proclama o ESPÍRITO DA VERDA-
DE, no dealbar da Era Cósmica, para tornar cada filho de Deus um ser livre 
perante as leis que regem a Criação do mesmo Deus. E o CRISTO acena com 
a BANDEIRA BRANCA, em cujo centro está escrito AMOR, e assim é para 
que esteja acima de fronteiras e barreiras humanas, para os confins dos 
tempos, até que a Humanidade penetre de todo na JERUSALÉM CELESTIAL.
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24 – Em essência, o espírito é da Divina Essência que Deus é, e deve desa-
brochar as Virtudes Divinas que contém em estado potencial. Sem VERDA-
DE e sem AMOR, ninguém o fará.

25 – Através da Lei Moral e do Cristo Modelo, Deus entregou a Seus filhos 
as Supremas Mensagens. Representam a VERDADE e o AMOR, que jamais 
terão fim.

A SUPREMA VERDADE

A SUPREMA VERDADE é esta: que toda centelha espiritual, emanada do 
Sagrado Princípio, ao Sagrado Princípio retornará, em estado de UNIÃO 
PERFEITA, participando da INTEGRIDADE DIVINA, para vir a ser, no Infini-
to e na Eternidade, manifestação individuada do mesmo Sagrado Princí-
pio. Procurem entender o VÓS SOIS DEUSES, procurem realizar o VÓS SOIS 
DEUSES, para virem a ser realmente DEUSES. Leiam a Mensagem de Jesus, 
em seguida transcrita, e tirem Dela proveitos eternos.

SUPREMA LEMBRANÇA CRÍSTICA

1 – Lembra-te de que um dia saíste da Divina Essência, como centelha 
Sua, em completa INCONSCIÊNCIA, porém com a VERDADE, o AMOR e a 
VIRTUDE em potencial, para os desabrochamentos porvindouros, através 
dos mundos e das vidas.

2 – Que mergulhaste na Luz Divina, o estado primário da Matéria, o Moto 
Supremo da Divina Essência Criadora, a quem chamamos DEUS. A Luz 
Divina em tudo está e tudo penetra; Ela é a base de toda a movimentação 
espiritual e material, no plano da Criação, porque a Matéria Dela deriva, 
por adensamento, e o Espírito Dela se vale, para que o perispírito se forme 
e venha a servir de agente de ligação para com o mundo físico.

3 – Lembra-te disto: Tudo, em termos de Matéria, começa na Luz Divina. 
Mas o seguimento, por adensamento, já se apresenta complexo, não 
simples. Teremos gamas energéticas, etéreas, gasosas, vaporosas, líqui-
das e sólidas. Tudo se multiplicando no campo das manifestações, porém 
tendo por Matriz a Luz Divina que, por sua vez, tem Deus, a Divina Essência 
Criadora, por Princípio. Como a Divina Essência é Onipresente, a Luz Divina 
também o é, e, portanto, fora Dela nada poderia ser, no plano da Matéria.

4 – A Matéria não é realmente ilusão, como têm pretendido algumas 
escolas hinduístas; ela é a expressão da Luz Divina adensada ou solidifica-
da, nada mais. Uma vez que Deus não é ilusão, nem a Luz Divina, tampou-
co a Matéria o é. É transmutável, tremendamente transmutável, mas não 
ilusão. E nenhuma centelha espiritual jamais fará a sua escalada biológica, 
ou cristificadora, sem usá-la, em todos os seus estágios.

5 – Portanto, lembra-te: assim que saíste de Deus, a Divina Essência Cria-
dora, Sustentadora e Destinadora, sem o saberes, porque eras inconscien-
te, criaste a primeira coroa energética. A Luz Divina revestiu-te, e tu te 
movimentavas através Dela, que para ti se apresentava com características 
individuais definidas. E foi esse o começo de teu carro da alma, o perispíri-
to, o corpo astral.
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6 – Depois, lembra-te, nos milhões de anos, outras seis coroas se forma-
ram, por adensamento da mesma Luz Divina, e foste atingindo planos 
muito mais elevados na escala biológica. Foste o habitante de corpos cada 
vez mais ricos em órgãos e membros, até chegar o dia em que deste entra-
da na espécie humana, como primata. As sete coroas energéticas estavam 
prontas a agir, com seus chacras e plexos, para que pudesses penetrar na 
fase das compreensões INTELECTO-MORAIS. Era a origem da fase humana, 
pois, daí para a frente, assim como tudo cresceu, no carro da alma ou peris-
pírito, de dentro para fora, começou, então, a fase de diminuir de fora para 
dentro, pela iluminação, sublimação ou divinização.

7 – A fase de CONSCIENTIZAÇÃO INTELECTO-MORAL da centelha se inicia 
com a entrada na espécie humana. Portanto, quanto mais a centelha cresce 
em VERDADE, AMOR e VIRTUDE, ou desabrocha interiormente, tanto mais 
eteriza o carro da alma, o perispírito. E, quanto mais eteriza o perispírito, 
tanto mais diminuem as coroas, por sublimação. As cores menos vibran-
tes vão sendo eliminadas, tudo se vai divinizando, até um dia chegar a ser 
uma só coroa, mas agora imensamente dilatada, fazendo a centelha brilhar 
como um Sol Divino, participando da DIVINA UBIQUIDADE.

8 – Assim são os Espíritos Unos, os Verbos Divinos, os Nirvânicos, aqueles 
que são ELOS DE LIGAÇÃO entre Deus, a Divina Essência Onipresente, e os 
Mundos e as Humanidades ainda em processo evolutivo. Lembra-te, filho 
de Deus, que a isso terás que chegar, custe mais ou custe menos. Jamais 
poderás compreender a Luz, a Glória e o Poder da DIVINA UBIQUIDADE, 
antes de atingir o Grau de Uno. Essa é a Glória que o Pai Divino tem reser-
vada a Seus Filhos. Ninguém é especial para Ele, nem Ele é especial para 
ninguém. Sua Justiça é Impoluta, age de dentro para fora e dará a cada um 
segundo as suas realizações ou obras.

9 – Tudo é questão de VERDADE, AMOR e VIRTUDE. Lembra-te de que, 
desde remotíssimos milênios, a Direção Planetária tem enviado Mestres, 
Budas, Iniciados, Profetas, etc. Lembra-te das DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS 
E VERDADEIRAS – A Lei de Deus e o Cristo Divino Molde. Jamais triunfarás 
fora DELAS, porque representam a DIVINA ORDEM MORAL QUE REGE A 
CRIACÃO.

10 – A Revelação, a comunicabilidade dos anjos, almas ou espíritos, é 
para advertir, ilustrar e consolar. Com as DUAS TESTEMUNHAS, Ela adverte, 
ilustra e consola; mas, contra ELAS, é caminho de trevas, de pranto e ranger 
dos dentes! Para todos os efeitos, lembra-te, fora da Lei de Deus e do Cristo 
Modelo, jamais haverá procedimento recomendável.

11 – Como a Revelação é a Graça do Céu, que tira a orfandade do mundo, 
anunciou Deus, pelos Profetas ou Médiuns, que viria o Cristo Modelo, e 
que Ele seria o Generalizador ou Batizador em Espírito Santo. No Velho 
Testamento estão as promessas, e o Novo Testamento é a PROMESSA 
CUMPRIDA.

12 – Lembra-te de ler o Livro dos Atos, capítulos 1, 2, 3, 4, 7, 10 e 19, 
para saberes do Consolador Generalizado pelo Cristo Modelo. Isto, não te 
esqueças, para que cultives a Revelação, segundo a LEI DE DEUS e as PRÁTI-
CAS DE JESUS, o CRISTO MODELO. Infeliz daquele que agir contra este triân-
gulo: A Lei, o Cristo Modelo e a Graça da Revelação! Porque ignorar é ruim, 
mas aplicar mal é muito pior!…

13 – A VERDADE MATRIZ está na base de todas as verdades relativas. 
Portanto, ninguém precisa pretender fazer a parte de Deus… Esse absurdo 
pertence aos clérico-farisaísmos, aos que se fingem de DONOS DA VERDA-
DE, para realizarem o repugnante comércio das idolatrias e dos formulis-
mos enganadores. Foge de tudo isso!

14 – A parte de Deus, como já indicamos, perante a Humanidade filtra-se 
através das leis regentes, dos elementos e dos fatos. Mistérios e milagres 
são argumentos de tolos, ou de espertalhões que exploram os tolos. Em 
natureza é assim, e todos podem reconhecer o Criador, através da Criação, 
da qual todos são parte e relação. Só Deus é Pai, o mais tudo pertence a 
uma única irmandade.

15 – Doutrinariamente, sempre é bom frisar, a Lei de Deus e a Mode-
lagem do Cristo são as BASES MORAIS e MODELARES INDERROGÁVEIS. A 
Lei ensina a CONDUTA MORAL, fora da qual ninguém jamais triunfará, e o 
Cristo representa o EXEMPLO VIVO, o modelo de conhecimento, obediên-
cia, simplicidade, mansidão e humildade, renúncia e ressurreição total na 
glória crística.

16 – Pergunta, muito e sempre, aos semelhantes, sobre as sabedorias 
relativas; mas, para efeito de CONDUTA MORAL, pergunte cada um a si 
mesmo, na hora de agir em sociedade, se está com a Lei e com o Cristo. 
Porque, depois de ter praticado a ação, boa ou ruim, a reação da Justiça 
Divina será completa, para a paz ou para a tormenta. Quem age registra 
em si mesmo, porque é juiz em causa própria, saiba ou não, queira ou não, 
goste ou deixe de gostar.

17 – As Humanidades, que se movimentam pelo Cosmos, contam com 
bibliotecas riquíssimas; porém, na hora de CONSULTAR A CONSCIÊNCIA 
sobre o que manda a DIVINA ORDEM MORAL QUE REGE A CRIAÇÃO, cada 
filho de Deus fica postado diante de si mesmo. Se alguém se iluminar, sua 
será a LUZ; se alguém se entrevar, sua será a TREVA, até que por obras 
venha a eliminá-la.

18 – A nossa linguagem, agora, fala sobre a mesma VERDADE QUE LIVRA, 
porém de modo muito mais direto e frontal; é que a fase de maturidade, 
que bate às portas de vossa história, muito mais tem para dar, em regalias 
de variada ordem, portanto, muito mais tem a exigir, de tua conduta frater-
na, apenas fraterna. Não te pede o Céu, coisa alguma para Ele, mas sim 
para vós próprios, que sois irmãos. É difícil entender o que dizemos, para o 
teu mesmo bem?



Orações e Verdades DivinasOsvaldo Polidoro

26 27 www.uniaodivinista.orgwww.uniaodivinista.org

19 – Vives esperando o Cristo Externo? Não sejas criança! Jamais o Cristo 
Externo esteve longe de quem O quis perto, e até mesmo dentro do cora-
ção. O Céu não se encolhe, para quem não se quer encolher… Tu esperas 
quem nunca se afastou de ti… Nós esperamos que o teu Cristo Interno se 
apresente completamente exposto.

20 – Falei, de começo, ao indivíduo, passando à sociedade ou irmandade. 
Volto a falar a cada um, em particular. Lembra-te de que, desde o princípio, 
colocou o Nosso Pai Comum a VERDADE, o AMOR e a VIRTUDE, em poten-
cial, dentro de ti mesmo. É hora de entenderes isso, para o teu mesmo 
bem. Atira para longe de ti os religiosismos e sectarismos, todos os exterio-
rismos, todos os fingimentos e formulismos comprometedores. Aprende 
com a VERDADE, sublima-te com o AMOR, e amplia tuas luzes internas, 
aplicando a VIRTUDE.

21 – A Criação cósmica é o templo total. Ele a ninguém define, porque 
todos vivem dentro dele, quer nos planos de Luz, Glória e Poder, quer nos 
abismos tenebrosos, onde penam os grandes errados. O templo do qual 
deves cuidar, lembra-te, é o de ordem individual, é o templo interior, és tu 
mesmo. Com a VERDADE, o AMOR e a VIRTUDE, tudo farás por ti mesmo, 
porque serás o exemplo vivo para os teus irmãos em processo de autocris-
tificação.

22 – SUPREMA LEMBRANÇA: Tu viverás indagando, por muito tempo 
ainda, mais fora do que dentro de ti mesmo... Porém a Justiça Divina, 
sondará eternamente a tua CONSCIÊNCIA… Porque jamais poderás encon-
trar fora, aquilo que Ela, somente Ela, tem para dar. Deus te fez, lembra-te, 
para seres um Verbo Seu na Ordem Divina, e não um eterno peregrino da 
ignorância e do sofrimento…

23 – Comecei dizendo-te que um dia saíste de Deus, INCONSCIENTE, mas 
com todos os poderes espirituais em potencial; que o processo evoluti-
vo te faria encontrar o CONHECIMENTO DA VERDADE QUE LIVRA. Agora, 
já deves compreender que Ela, a VERDADE, esteve, está e estará eterna-
mente dentro de ti mesmo. Pelo quanto te temos avisado, desde remotos 
ciclos, podemos dizer o seguinte: NÃO PERMITAS QUE SE AFUNDE O TEU 
PRÓPRIO BARCO!

24 – És vida, existência, vibração, movimento e trabalho. Quem existe 
deve estar em algum lugar, de algum modo, fazendo alguma coisa e para 
algum fim. Portanto, se vives para movimentar alguma coisa, movimenta a 
SABEDORIA, mas no sentido do AMOR. Porque a receita fundamental, para 
o filho de Deus, será sempre aquela que define o espírito do Evangelho: 
“AMAI-VOS UNS AOS OUTROS”!

25 – Lembra-te: Nós não mudaremos jamais, porém a ti cumpre mudar, 
e muito, até te tornares reflexo vivo da VERDADE, do AMOR e da VIRTUDE. 

Esta é a mensagem final, do serviço restaurador da DOUTRINA DO CAMI-
NHO DA VERDADE QUE LIVRA. Oferecemos a Lei de Deus, o Cristo Divino 
Molde e a Revelação, que adverte, ilustra e consola. Estaremos esperando, 
de tua parte, o cumprimento dos deveres. Podemos e devemos oferecer o 
PROGRAMA DIVINO, e auxiliar na medida do possível, mas a REALIZAÇÃO 
compete a cada um. Ninguém liberta nem cristifica terceiros!…

26 – Não te esqueças disto: Antes da Lei ser apresentada, em várias 
etapas, até ficar radicada; antes da vinda do Divino Molde; antes disso, 
lembra-te, por mais de duzentos e quarenta mil anos, a Humanidade 
recebeu informes, transmitidos por missionários encarnados, através da 
Revelação, sobre a importância fundamental da VERDADE, do AMOR e da 
VIRTUDE, em termos de vida prática, não de camarilhas clérico-farisaicas, 
que a seguir se formaram, para mercadejar idolatrias e estabelecer concha-
vos de tendências mandonistas. Que isto não venha a ocorrer, de novo, 
com o que agora ensinamos…

27 – Ninguém é dono da VERDADE QUE LIVRA, e, portanto, ninguém é 
dono espiritual de seus irmãos. Repito: não haja príncipes entre vós, sobre 
questões espirituais, mas sejais todos amantes e praticantes da VERDA-
DE QUE LIVRA. Ela não será jamais escrava de tabelinhas humanas! Logo, 
seja cada um, para com Ela, verdadeiramente escampo, simples, humilde 
e servidor.

28 – Em qualquer sentido, quem mais tiver, que mais tenha para dar. No 
âmbito dos dons espirituais, ou faculdades mediúnicas ou proféticas, tanto 
mais cresce essa obrigação, pois o dotado de tais recursos deve ser melhor 
agente de ligação para com o mundo espiritual dirigente. É muito profunda 
a responsabilidade daqueles que devem falar aos irmãos, como agentes 
da comunicabilidade dos desencarnados, porque quanto mais espirituais 
forem as virtudes ou qualidades, tanto mais responsáveis em face da Justi-
ça Divina.

29 – Ninguém pensa como quer, mas sim como pode, nos planos infe-
riores. Entretanto, para todos os efeitos, importa ir ficando cada vez mais 
conforme a Lei de Deus, e a Divina Modelagem do Cristo. Ligações com os 
planos inferiores, ocupando elementos e práticas idólatras, não são conve-
nientes. Do muito que é possível, muito também deve ser repelido. Se há 
venenos materiais, ou no plano das lides materiais, existem muito mais 
teores espirituais ou mediúnicos. Fora da Lei de Deus e do Cristo Modelo, 
na carne ou fora da carne, ninguém é autoridade!

30 – A mediunidade é janela que abre para o mundo espiritual, mas, 
lembra-te, podes abri-la para diferentes rincões e profundidades. O que é 
grosseiro, em termos mediúnicos, agrada aos espíritos menos hierarquiza-
dos. Não confundas, jamais, a diferença que há entre a Sabedoria Divina 
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e a sabedoria humana. Sublima-te, procura o sublime, e convida para isso 
os teus irmãos. Fácil é descer, porém muito trabalhoso é subir. Mas, vale a 
pena o esforço empregado para a ascensão.

31 – Só no Princípio Criador há UNIDADE. A Criação é diversidade que 
se desdobra, para o homem, até ao infinito. Entretanto, UMA LEI GERAL 
existe, que é a MATRIZ HARMÔNICA. E para o homem, em caráter doutri-
nário, seus polos são a Lei de Deus e a Modelagem do Cristo. Quem é da 
Lei e do Cristo é do respeito à HIERARQUIA, aos escalões vibratórios, ao 
mérito, em todos os planos e níveis da Criação. Cuida de tudo em termos 
de VERDADE, AMOR e VIRTUDE, porque os cientifismos, filosofismos e reli-
giosismos humanos são movediços. Como seria a DOUTRINA DA VERDA-
DE QUE LIVRA, realmente a QUE LIVRA, se por Deus fosse edificada sobre 
movediços conceitos humanos? Portanto, vai-te unindo ao DIVINO, pois 
DELE saíste inconsciente, e a ELE terás que retornar, em plena CONSCIÊN-
CIA.

32 – A Lei não abre precedentes e o Cristo Modelo não foi nem é igual 
para com todos. A Lei ficará ditando as NORMAS DIVINAS e o Cristo Modelo 
ficará exemplificando advertências, ilustrações e consolações. As DUAS 
TESTEMUNHAS dirão SIM ou NÃO, lembra-te bem, ou com doçuras celes-
tiais ou com rigores infernais. Toma cuidado, e muito, com o fermento 
farisaico e com as falsas profecias… Porque, em nome da Terra e do Céu, 
quererão impor a ignorância e o erro! As misérias humanas, lembra-te, 
tanto na carne como fora dela, por muito tempo existirão ainda…

33 – A Terra passará para a fase de maturidade… Deixará de ser de expia-
ções, mas tornar-se-á de provações bastante rigorosas, para a grande 
maioria… Se te portares consoante as DUAS TESTEMUNHAS, não precisarás 
ouvir e aceitar as insinuações daqueles que, sendo vazios para si mesmos, 
pretendem passar por DONOS DA VERDADE E JUÍZES DE SEUS IRMÃOS. 
Estuda o item número vinte e sete, para que não caias em delito, entregan-
do a outrem os teus direitos fundamentais, ou pretendendo subtrair aos 
outros o mesmo direito… Fiscaliza as tuas obras!

34 – Jamais os bons exemplos deixarão de ser os principais fatores de 
ingressos celestiais. Trata de exemplificar o AMOR e a SABEDORIA, total-
mente fora e acima de religiosismos e sectarismos. Fica com a VERDADE 
QUE LIVRA, para que possas repelir os farisaísmos humanos… Lembra-te 
de que Deus não é de tabelinhas inventadas por homens… Portanto, se 
queres vir a ser ESPÍRITO E VERDADE, o mais breve possível, abandona as 
tabelinhas humanas o quanto antes!

35 – E, para todos os efeitos, lembra-te de que o AMOR é o instrumento 
máximo de elevação consciencional. Nos mundos inferiores é assim, pois 
as sabedorias do homem, muitíssimas vezes, têm-no lançado nos abismos 

de pranto e ranger dos dentes. O AMOR é singeleza, bondade, humilda-
de, perdão, renúncia, trabalho amoroso e vida plena. A sabedoria humana 
tem grudado o homem ao mundo, e por muito tempo ainda o fará, mas o 
AMOR tem-no atirado e atirará, no rumo do Céu.

36 – Quando entraste para a fase humana, como primata ou embrião 
humano, nada sabias ainda sobre a tua ORIGEM DIVINA e a normal SAGRA-
DA FINALIDADE a ser atingida. Perambulavas, instintivo e bruto, voraz e 
sensual, procurando satisfazer tão só os reclamos do instinto, destruindo 
e sendo destruído. Tua consciência dormia e o teu comportamento a isso 
correspondia…

37 – Foste subindo, escalando a consciência individual, aprendendo a 
olhar para os horizontes e para os espaços estrelados… E um dia, muitíssi-
mos milhares de anos depois, recebeste uma ampola civilizadora, através 
de emigrantes advindos de outro mundo, bastante sábios de certos conhe-
cimentos, porém moralmente comprometidos perante a Suprema Justiça… 
Aprendeste muito, no curso das centenas de milênios seguintes, e conquis-
taste a Lei Moral e o Cristo Modelo, nos devidos tempos…

38 – Ainda sofres, em ti mesmo, os prejuízos das superstições, das vestes 
fingidas, dos ídolos mudos, dos aparatos formais, dos exteriorismos em 
geral, de tudo quanto mente ao espírito, com a tola pretensão de justificar 
as ignorâncias e faltas espirituais… Olhas com facilidade para baixo e para 
trás… Ainda te é difícil olhar para a Frente e para o Alto… Fácil te é imitar 
o erro, difícil te é imitar a verdadeira sabedoria… Lembro-te, portanto, a 
necessidade urgente de policiar a tua CONSCIÊNCIA, para que venhas a 
melhorar a conduta, sejam quais forem os exemplos de teus irmãos… Por 
ti responderás, por ninguém mais, e, daqui para frente, com muito mais 
rigor! Podes guardar isto na tua lembrança?

39 – Repetimos: O REINO DE DEUS NÃO VIRÁ COM MOSTRAS EXTERIO-
RES! Portanto, procura sondar a VERDADE QUE LIVRA, no Templo Interior... 
Aprende a conversar com a tua CONSCIÊNCIA, depois de esclarecê-la… Não 
aceitaremos formulismos nem desculpas, e isto com muito mais severida-
de, quanto mais fores entrando na fase de maturidade, porque as recom-
pensas também virão a ser muito maiores!…

40 – À Bondade cumpre a nobre função de DINAMIZAR O AMOR. Não 
percas tempo fazendo longos discursos sobre a MORAL e o AMOR, pois 
os lugares de pranto e ranger dos dentes, de tais oradores, estão cheios! 
Trabalha paralelo à Bondade, ainda que te custe sacrifícios até mortais, e 
estarás desabrochando, em ti mesmo, o teu Cristo. As legiões já cristifi-
cadas, lembra-te, estarão esperando jubilosas, divinamente jubilosas, aos 
que forem chegando, também, ao SEIO DIVINO.



Orações e Verdades DivinasOsvaldo Polidoro

30 31 www.uniaodivinista.orgwww.uniaodivinista.org

PRODÍGIOS DO PENSAMENTO

General Levino Cornélio Wischral
Todo pensamento possui cor, forma ou configuração características. O 

pensamento é matéria, é substância delicadíssima, invisível para nós, mas 
não para os Espíritos elevados, os quais podem ver o formato e a matéria 
dos nossos pensamentos, ver mesmo o que estamos pensando ou conjetu-
rando. A matéria ou substância assim criada, ou produzida, pelos nossos 
pensamentos exercerá um efeito bom, proveitoso e útil se o pensamento 
for benéfico, de ajuda ao próximo, de saúde e de paz. O efeito será ruim, 
prejudicial e funesto se o pensamento for mau, de ódio, de rancor ou de 
inveja.

Os pensamentos dirigidos a determinada pessoa, quer sejam de afeto, 
gratidão, ajuda, socorro, saúde, ou então, de ódio, rancor, fracasso, maldo-
sos, enfim, são captados pela pessoa visada e ficam a ela aderidos, cola-
dos ou ligados, produzindo bons ou maus efeitos, melhorando a saúde da 
pessoa focalizada ou fazendo-a adoecer, naturalmente de acordo com a 
qualidade dos pensamentos emitidos.

As pessoas de bons pensamentos costumam saturar ou impregnar bene-
ficamente o ambiente onde porventura estejam, e todos se sentem bem. As 
pessoas saturadas de maus pensamentos, muito ao contrário, conturbam, 
alvoroçam e envenenam o ambiente, trazendo o mal-estar, a confusão, a 
tristeza, os atritos e as enfermidades. As pessoas mais sensíveis chegam, 
até, a sentir arrepios pelo corpo, quando penetram num ambiente mal 
influenciado.

O pensar mal é o grande responsável pelo agravamento da maioria das 
moléstias nervosas, do aparelho circulatório, do coração e até do sistema 
glandular. Além disso, a pessoa que assim procede converte-se em seu 
próprio inimigo, dificultando o restabelecimento da saúde abalada, sujeito, 
dessa forma, a toda sorte de dissabores. Por outras palavras, cada um de 
nós, através de seus pensamentos, atitudes e obras, será para si mesmo 
o próprio construtor do Paraíso Celeste ou do Inferno Terrestre. Vivemos 
constantemente mergulhados num turbilhão, ou melhor, num oceano de 
pensamentos bons e maus, ziguezagueando em torno de nós. Cada pessoa 
atrai sempre, quer queira, quer não, os pensamentos semelhantes ao seu 
modo de raciocinar; por isso, beneficiamo-nos pensando bem e sofreremos 
mais ainda se pensarmos mal ou com tristeza.
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Nunca será demais repetir que, segundo as Leis de Deus, nós somente 
deveríamos emitir pensamentos bons, edificantes, amorosos e de ajuda. 
Assim fazendo, estaríamos, todos nós, vivendo num Paraíso de amor, paz 
e alegria, e não mais conheceríamos enfermidades, sofrimentos, aflições, 
amarguras e obstáculos.

Saibamos, pois, pensar bem e bonito, mesmo que as piores coisas este-
jam acontecendo em torno de nós. Mesmo, repetimos, que tudo pareça 
estar preto e perdido, digamos sempre confiantes e em voz alta: – “Sou 
sadio, feliz e vitorioso”... e o dedinho amoroso de Deus não deixará de indi-
car-nos o caminho certo, justo e sem sofrimentos. Com isto, amplificaremos 
cada vez mais o glorioso Reino de Deus, que cada um, de per si, constrói no 
íntimo de sua alma.

COMO DEVEMOS ORAR

Seguir estas instruções com RIGOR:
ORAÇÃO A MARIA: – Deve ser feita, de preferência, às 6 horas da tarde, 

ou ao deitar, porém sempre à mesma hora escolhida. Maria é o Anjo tute-
lar de todos os necessitados e sofredores.

ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS: – Deve ser feita sempre à mesma hora 
escolhida. Essa prece é ótima para a limpeza psíquica ou limpeza espiritual 
da pessoa que a faz, atuando também, beneficamente, sobre o lar ou onde 
estiver sendo feita.

ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES: – Esta deve ser feita de preferência às 
21 horas. Quando orar coloque à sua frente um copo com água e, depois 
da prece feita, peça aos Céus para que a água seja fluidificada, isto é, seja 
medicamentada pelos médicos espirituais. Tomar aos goles antes de deitar 
e durante o dia seguinte. Depois de Jesus, é Bezerra de Menezes o maior 
médico espiritual.

CONVÉM NÃO ESQUECER: – Antes de orar, deverá a pessoa concentrar-se 
por alguns minutos, procurando harmonizar-se com Deus e com Jesus. 
Qualquer oração deve ser feita sempre com todo o coração e com todo o 
sentimento. Muitos chegam a curar-se do corpo e da alma, outros alcan-
çam a solução de suas súplicas, e tudo isso apenas pela oração ou através 
da água fluida. Nunca se deve orar somente, com o movimento mecânico 
dos lábios; estas preces não são ouvidas nem atendidas. Se orarmos e orar-
mos muito, pelos outros, nossa vida será de paz, saúde e alegria. Convém 
frequentar boas sessões espíritas, orar em reunião com outras pessoas e 
tomar passes magnéticos. Que nossos atos, atitudes e pensamentos sejam 
sempre evangélicos para a felicidade de todos.  

OSVALDO POLIDORO
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