
Quem Entende de Evangelho?

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.

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 intercâmbios 
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 cruci-
ficação 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 DESCENDO

SOBRE O FILHO DO HOMEM.”

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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DIVINISMO

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

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

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

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

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

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

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

QUEM DÁ AULA DE EVANGELHO?

1 – O Verbo Construtor Planetário encarnou para viver a função de Verbo 
Exemplar, isto é, em Espírito e Matéria, ou Mundos e Humanidades, expres-
sar tudo que deriva de Deus, o Princípio, e a Ele deve retornar um dia, 
como Espírito e Verdade;

2 – Porque o Um Essencial, ou Deus, não cresce e nem diminui, é sempre 
o mesmo, que Se Revela Manifestador e Manifestação. E o Verbo Modelo 
tem, por isso, o título apocalíptico de Alfa e Ômega, Princípio e Fim;

3 – O Verbo Exemplar não é um reles fundador de religião, clerezia, forma-
lismos ou simulações, ou vendedor de aparências, escapulários tribofeiros, 
etc. Foi representante e é, da Doutrina do Caminho, tendo afirmado: “A 
DOUTRINA QUE VOS PREGO É DO PAI, NÃO É MINHA”;

4 – O Verbo Encarnado, Instituição vivida por Jesus, falou aramaico, não 
falou grego. As palavras Igreja, Evangelho e muitas outras, foram enxer-
tadas mais tarde. Mais de duzentas e cinquenta pessoas escreveram 
sobre Ele, como melhor puderam e quiseram, e após a fundação da igreja 
romana, em 313, profundas alterações foram impostas aos escritos, tudo a 
bem de politicalhas, clerezias, mercancias idólatras, etc. E os Dons do Espí-
rito Santo, e seus sinais e prodígios, foram chamados COISAS DO DIABO, e 
banidos através de atos inquisitoriais... E sobre as gentes desceu o negro 
manto da ignorância, da brutalidade, do materialismo, das corrupções ou 
abominações, pois combater contra a Revelação é obra infernal, é inomi-
nável blasfêmia;

5 – Se alguém quiser tomar a palavra Evangelho, como sendo Doutrina do 
Caminho, terá que entender isto – O Evangelho do Verbo é o mesmo Verbo, 
não é segundo Fulanos ou Beltranos, ou segundo ISMOS QUAISQUER, reli-
giões, seitas ou bandeirolas de fabricação humana, quer de encarnados, 
quer de desencarnados, essas coisas que vivem sendo diariamente fabrica-
das, Mundo afora;

6 – Evangelho do Verbo é o PROGRAMA DIVINO, é a chamada Criação de 
Deus, que desabrocha Valores ou Virtudes Latentes, e a Deus ou Princípio 
retorna, como Una ou Espírito e Verdade. É Alfa e Ômega, ou de Começo a 
Fim. O Túmulo Vazio significa muito mais do que a Manjedoura;
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7 – Portanto, para Seus filhos poderem desabrochar as Latentes Virtudes 
Divinas, com menos sofrimentos e mais depressa, o Princípio lhes entre-
ga uma Lei Moral Básica, por cima da qual ninguém jamais passará. Ela 
manda reconhecer UM ÚNICO PRINCÍPIO, e ordena não haver crimes entre 
irmãos. E se houver crime, no Espaço e no Tempo, na carne ou fora dela, 
terá que haver o ressarcimento até o último ceitil. Estudem a Lei Suprema 
de Caráter Iniciático:

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.
8 – Jogar com a ignorância das gentes é o recurso máximo dos fabrican-

tes de religiões, clerezias, seitas, etc. Portanto, poucos sabem que Moisés 
entregou a Lei Moral Básica e o Primeiro Batismo de Dons, ou de Espíri-
to Santo, da História das Revelações. Estudem o capítulo 11, do Livro de 
Números. Porque o Povo Escolhido, para estender sobre a Terra a Doutrina 
Fundamental, devia viver a Lei e ter a Revelação como Fonte Iluminado-
ra. Desgraçadamente, rabinos ou padres, tudo fizeram contra a Ordenança 
Divina;

9 – E Deus prometeu um Novo Derrame de Dons para toda a carne, não 
para clerezias ou exploradores da ignorância das gentes... Estudem as 
Promessas de Deus, os textos bíblicos que os donos de religiões e de seitas 
fazem questão de esconder das gentes, ou fazem questão de adulterar o 
sentido:

ESPÍRITO SANTO É MEDIUNIDADE!
“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne 

profetizasse” – Números, 11, 29.
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a Minha Bênção 

sobre a tua descendência” – Isaías, 44, 3.
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos 

e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão 
visões” – Joel, 2, 28.

“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.

“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.

10 – Espírito Santo nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comuni-
cante, nem símbolo dos bons espíritos. É mediunidade, veículo da comuni-
cação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Anjo só quer dizer Mensageiro. 
O Verbo, que é O EVANGELHO, não mente e não manda mentir, não é de 
religiões ou bandeirolas quaisquer, e a Justiça Divina, em tempo certo, fará 
com que os errados paguem seus erros. E autoridade para tratar da Lei, do 
Verbo Modelo e dos Dons do Espírito Santo, é a Bíblia, não é outro livro 
qualquer, de quem quer que seja, sob pretextos quaisquer. Porque a Lei, o 
Verbo Modelo e os Dons Intermediários, não são de fabricação humana, de 
encarnados ou desencarnados;

11 – Sobre o Verbo Exemplar, ou Sua Significação, cumpre estudar bem, e 
para fazê-lo bem, é estudar a Bíblia do Gênese ao Apocalipse, porque tudo 
se apresenta em três fases distintas:

A – Preparativos e promessas, contidas no Velho Testamento;
B – Todo aquele trabalho feito por João Batista, o Elias que viria na frente, 

e tudo quanto o Verbo fez e prometeu, durante a encarnação;
C – Tudo o que aconteceu depois da Crucificação, com a Ressurreição 

Geral, o Glorioso Pentecostes, os Escritos ou Registros Apostolares, e a 
entrega do Livro da Revelação, o Apocalipse, que em nada deixará de ter 
cumprimento.
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12 – E para entender e viver a Doutrina do Pai, que o Verbo viveu e vive 
perante a Humanidade, importa estudar as verdades bíblicas seguintes:

MARCAS DO VERBO EXEMPLAR – É de antes de haver Mundo, anuncia-
do antes de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce em virtude 
de fenômeno mediúnico e não de homem, vem com os Dons do Espírito 
Santo ou Mediunidades SEM MEDIDA, produz grandes feitos mediúnicos, 
não fica no túmulo porque representa a RESSURREIÇÃO TOTAL, entrega o 
Derrame de Dons para toda a carne e manda entregar o Livro dos Fatos 
Porvindouros, o Apocalipse. E por parte dos ignorantismos humanos, fica 
sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o Profeta Simeão.

Como falou Jesus, o Messias Exemplar sobre a Lei de Deus?
Como falou Jesus, o Messias Exemplar sobre os rabinos ou padres?

“Vai e vive a Lei.”
“Não vim derrogar a Lei, mas sim dar-lhe testemunho.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e a praticam.”
“Pecar contra um mínimo Mandamento, é como pecar contra toda a Lei.”
“Porque a cada um será dado, segundo as suas obras.”
“Porque Deus vê em secreto, e em secreto dá a paga.”
“Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas 

portas do Templo da Verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que 
poderiam fazê-lo.”

“Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida 
e os afeminados estão na vossa frente a caminho do Céu.”

“Ai de vós, que perseguistes e matastes os Profetas, pois mais um mata-
reis e por todos estes crimes respondereis.”

13 – A ninguém será difícil entender, que a Lei manda para o Verbo 
Modelo, e que o Verbo Modelo, por ser Modelo, manda para a VIVÊNCIA 
DA LEI MORAL BÁSICA. O terrível mal é que, com as corrupções vindas, 
passaram a chamar de CRISTIANISMO, todo um arsenal de erros e menti-
ras, mercancia de simulacros e discursos histéricos, sórdidas politicalhas 
e CARICATOS PSEUDOS EVANGELHOS. Entendam bem os filhos de Deus, 
de uma vez para sempre, que o EVANGELHO DO VERBO não é segundo 
estes ou aqueles, ou segundo religiões ou bandeirolas quaisquer, porque É 
PROGRAMA DIVINO, para tudo que é FILHO DE DEUS, ESPÍRITO OU MATÉ-
RIA, ou tudo que do Princípio deriva e a Ele retornará em tempo certo;

14 – O Apocalipse assinala, que dois mil anos seriam dados, aos filhos 
de Deus, para optarem ou não pelo EVANGELHO OU PROGRAMA DIVINO. 
E assinala, também, sobre os profundos e dolorosos abalos, que antes de 
findar o segundo milênio cairão sobre a Humanidade, por ter havido fartas 
e blasfemadoras corrupções;

15 – Procurem, com dois mil anos de atraso, fazer aquilo que está orde-
nado no Livro dos Atos, cap. 1, versículos de 1 a 8. Porque a Lei ORDENA, o 
Verbo EXEMPLIFICA e os Dons Mediúnicos garantem a Consoladora Revela-
ção, o intercâmbio consolador entre encarnados e desencarnados;

16 – Estando a findar o segundo milênio, o importante é ler no Apocalipse 
os capítulos 14, 17, 19, 21 e 22. Entretanto, ficarão no Mundo, na Huma-
nidade, as marcas inconfundíveis dos fatos assinalados nos capítulos 14 
e 19, em função do EVANGELHO ETERNO e da VARA DE FERRO, acionada 
por aquele semelhante ao Filho do homem, novo diretor planetário, por 
ter sido Jesus, a bem tempo, sido alçado a comandos superiores. (É bem 
deplorável que, havendo tantos espíritos a deitar falácias e mais falácias, 
bancando autoridade, e nem saberem nada, daquilo que mais importa 
saber, isto é, sobre as verdades bíblico-proféticas mais significativas);

17 – Para quem tiver entendimento de entender, e mesmo para quem não 
tiver, os fatos apocalípticos darão testemunhos da VERDADE. Apenas, fica 
bem saliente, quem quiser ser prudente, faça isto: Jamais se meta a Juiz de 
Deus, Dono da Verdade, Fiscal das Verdades Bíblico-proféticas, Conselhei-
ro do Verbo Modelo, etc. Porque, para todo filho de Deus, que necessita 
desabrochar as Latentes Virtudes Divinas, até vir a ser UNO TOTAL, se der 
de si mesmo DIGNOS FRUTOS PELO EXEMPLO, isso já representa o FRUTO 
MÁXIMO, A TAREFA CUMPRIDA;

18 – Porque, como o Modelo Divino avisou, O REINO DE DEUS ESTÁ 
DENTRO DE CADA UM, jamais vindo de fora, ou por segundos ou terceiros, 
sejam lá eles quem forem;

19 – As gerações porvindouras não irão aceitar RELIGIOSOS PROFISSIO-
NAIS, ou vendedores de simulações e discursos histéricos. Com os Dons 
Derramados sobre toda a carne, o Verbo bem avisou – DAR DE GRAÇA, O 
DE GRAÇA RECEBIDO;

20 – A Suprema lição do Verbo foi mandar VIVER A LEI DE DEUS. Porque 
ninguém é mais do que DEUS E SUAS LEIS REGENTES FUNDAMENTAIS. 
Pensar em contrário é muita besteira, redunda em pranto e ranger dos 
dentes, encarnações dolorosas e, como está para acontecer, e para muitos 
que vivem falando em Deus, serem expulsos para Mundos inferiores. 
Porque ninguém desabrochará O DEUS INTERNO, através de ignorâncias e 
hipocrisias.

COMO CURAR O ESPÍRITO E O CORPO?
Para quem tiver entendimento de entender, a Oração dos Apóstolos é 

suficiente, para qualquer pedido a ser feito, a Deus, ao Verbo Modelo e às 
Legiões Mensageiras. O importante é fazer por merecer.
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A ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Onipresente, Onisciente e Onipotente. 

Sendo filho Teu, depositário de Tuas Virtudes Divinas, para desabrochá-las 
e tornar-me uno total, devo conhecer e viver Teus Ensinos e Tuas Graças. 
Dá-me forças, Pai Divino, a fim de que não fraqueje diante das dificulda-
des da vida, nem me torne orgulhoso, petulante ou arrogante, quando as 
passageiras fortunas do Mundo me estiverem bafejando.

Jesus, que viveste a Função de Cristo Modelar e Modelador, Exemplo de 
Comportamento e Derramador do Espírito de Dons e Sinais sobre toda a 
carne, de Ti aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para 
que jamais permita eu, venha a VERDADE a se inclinar diante de quaisquer 
simulacros, sob pretextos quaisquer. Ajuda-me, Divino Modelo, para que 
Teu Exemplo seja o Evangelho de minha vida, e eu jamais me constitua 
pedra de tropeço no Caminho da Verdade.

Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim como estivestes subindo e 
descendo sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles gran-
diosos sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa 
presença e o vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja 
por Deus designado, pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas 
perante Sua Divina Justiça. Em qualquer circunstância, mereça mais, menos 
ou nada, agradeço vossa presença e inspiração, a fim de que eu trilhe o 
Caminho da Verdade, do Amor e da Virtude, que é a Essência do Evangelho, 
o caminho da Autodivinização, a gloriosa União Divina.

ERROS QUE SE REPETEM AGORA
Ninguém fez conta dos avisos de Noé, sobre o dilúvio de água...
O Verbo Exemplar mandou observar o Sinal dos Tempos, mas Lhe deram 

prisão, falso julgamento, chicote com pontas de chumbo, crucificação...
Em Romanos, 1, 22 a 32, estão as advertências que ninguém quer ouvir...
No Sermão Profético, do Verbo Modelo, estão assinalados os crimes que se 

tornariam fabricantes de calamidades... mas, quem quer se arrepender?...
No Apocalipse estão expostos os erros que se levantariam contra a Doutri-

na do Caminho, os mórbidos facciosismos, as igrejinhas e panelinhas farisai-
cas, fazem de conta que nada está para acontecer de expurgos violentos...

A Lei de Deus, o Verbo Modelo e o documentário sobre os Dons Mediúni-
cos estão na BASE IMORTAL DA BÍBLIA, mas os capciosos donos de religiões 
e doutrinas de fabricação humana, fazem de conta que nada tem com isso, 
ou tudo escondem dos filhos de Deus, ou torcem as interpretações, em 
defesa de suas misérias humanas...

SE ALGUÉM QUISER ENTENDER, QUE ENTENDA JÁ
DEUS – Quem não entende de Deus em tudo se complica, porque sem 

Causa Originária nada existe. Quem entende do Princípio Onipresente tudo 
tende a resolver com precisão e felicidade, porque é no Princípio ou Deus 
que o PROGRAMA DIVINO tem a Origem, o Movimento e a Sagrada Fina-
lidade a ser atingida. Deus é UM ESSENCIAL QUE SE REVELA COMO CRIA-
ÇÃO, e Ele mesmo por fim a tudo reabsorve, porque é sempre o mesmo 
UM ESSENCIAL que se manifesta, e se em algum tempo deixasse de fazê-lo, 
toda a chamada Criação deixaria de existir. Hermes, Crisna, Pitágoras e 
outros já ensinaram o DIVINO MONISMO, e o Verbo Modelar e Modelador, 
vivido por Jesus, foi o exemplificador total, tanto que Seu título apocalíp-
tico é ALFA e ÔMEGA, tudo que deriva do Princípio e a Ele retorna, como 
ESPÍRITO E VERDADE.

LEIS DIVINAS OU FUNDAMENTAIS – Eternas, Perfeitas e Imutáveis, tudo 
resumido na chamada JUSTIÇA DIVINA, onde não há lugar para falsas mise-
ricórdias, favores ou desaforos, tudo isso que é de fabricação das religiões 
e das doutrinas de homens, encarnados ou desencarnados. O que não for 
por Justiça Divina, de outro modo jamais será. Nos abismos tenebrosos 
da subcrosta, nos umbrais e nas encarnações expiatórias, muitos vivem 
clamando pela Misericórdia Divina, mas ela jamais se apresenta, porque 
a presença da JUSTIÇA DIVINA é absoluta. É bem bíblico aquele ensino: 
“APARTAI-VOS DE MIM, VÓS QUE OBRAIS A INIQUIDADE”. É também da 
Bíblia aquele: “PAGARÁS ATÉ O ÚLTIMO CEITIL”.

ESPÍRITO FILHO – Toda centelha espiritual, ou filho de Deus, Dele deriva 
com todas as Virtudes Divinas em estado latente, e deve desabrochá-las 
através do processo biológico ou evolutivo, nos Mundos e nas vidas ou 
encarnações, enfrentando condições e situações, até vir a ser Espírito 
e Verdade, ou Uno Total, ou Deus em Deus. Em Deus nada cresce nem 
diminui, Dele tudo deriva e a Ele retorna, e essa é a DIVINA REALIDADE, O 
DIVINO MONISMO, A CIÊNCIA INTEGRAL OU DA UNIDADE. Ninguém e nada 
será eternamente filho de Deus; tudo voltará ao CADINHO DIVINO, COMO 
DIVINO. Tudo depende de esforço íntimo, para tal desabrochamento, pois 
de fora nunca virão, nem favores, nem desaforos, e muito menos as falsas 
misericórdias, inventadas pelos tribofeiros fabricantes de religiões e clere-
zias, cujas artimanhas visam sempre ao dinheiro e à obediência dos tolos 
ou simplórios.

PERISPÍRITO OU CARRO DA ALMA – Primeiro forma-se, nos primórdios 
evolutivos da centelha, a coroa de Luz Divina; depois seis coroas energé-
ticas, onde se formam também os chacras ou plexos. Sem os chacras ou 
plexos não haveria como funcionarem os sentidos físicos e as faculdades 
mediúnicas, os Dons do Espírito Santo. O perispírito tem começo e fim,  
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pois se vai divinizando ou sublimando, com a divinização do seu dono, e 
quando este se tenha tornado UNO, ESPÍRITO E VERDADE, o carro da alma 
não terá mais o que fazer.

MATÉRIA – A Matéria é Essência Divina ou Deus, Luz Divina, Energia, Éter, 
Substância, Gás, Vapor, Líquido e Sólido. Os três estados primeiros tudo 
penetram, para efeito de Origem, Sustentação e Destinação. Depois de 
Deus, o Princípio, tudo é gamático. Em suas incomensuráveis manifesta-
ções e utilidades, é sempre ferramenta do espírito.

MUNDO ESPIRITUAL – Não há promiscuidade no mundo espiritual. Os 
muito conhecidos Sete Céus se subdividem em mais de trinta mil subcéus, 
ou faixas de habitação dos desencarnados. As faixas da subcrosta e os 
umbrais são de trevas, pranto e ranger de dentes, enquanto que as exte-
riores vão aumentando em Luz e Glória. E ninguém subirá para céus mais 
divinizados, sem ser pelo desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas. 
Em tudo prevalece a Lei das Hierarquias, por imposição da Justiça Divina, 
e jamais haverá a intervenção de falsas misericórdias. E com a divinização 
total do filho de Deus, findará a sujeição à jurisdição Planetária.

PROGRAMA DIVINO – O Programa Divino é absoluto, para o Espírito e 
a Matéria, os Mundos e as Humanidades, e só aos loucos ou hipócritas se 
pode admitir que questionem o fato. Nos abismos tenebrosos da subcros-
ta, nos umbrais e nas encarnações expiatórias, os transgressores da Lei 
curtem seus erros, até o último ceitil, porque na JUSTIÇA DIVINA não há 
lugar para os apologistas da INIQUIDADE. A verdadeira sabedoria espiri-
tual consiste em viver paralelo à JUSTIÇA DIVINA, jamais aos engodos ou 
conceitos mentirosos inventados por homens, encarnados ou desencarna-
dos. Absoluta é a JUSTIÇA DIVINA, que jamais endossará falsas ciências e 
falsas humildades.

MIGRAÇÕES – É completamente falso o conceito de que os espíritos 
migram para outros Planetas, quando vão crescendo espiritualmente. No 
Planeta existem céus gloriosos, onde podem e devem funcionar, a bem dos 
céus abaixo situados e do Planeta, onde estão os encarnados. De tempos a 
tempos encarnam, cumprindo tarefas ao nível de seus graus hierárquicos.

PLANO CRÍSTICO – Ultrapassando a Hierarquia do Planeta ou dos seus 
céus, é que há entrada no chamado Plano Crístico. Não significa ainda a 
UNIÃO TOTAL com o Princípio ou Deus, mas os Cristos comandantes de 
Planetas, Sistemas e Grupos de Sistemas, normalmente representam a 
UNIÃO DIVINA.

ERROS E RIDÍCULOS – As Verdades Divinas são imutáveis, partem da 
Origem, garantem a Sustentação e remetem para a Sagrada Finalidade. Mas 

as teologias, os catecismos, as codificações, as compilações, os conchavos 
dogmatizados que sustentam clerezias e sectarismos, ou mórbidos faccio-
sismos, comportam erros crassos, rasteirismos e ridículos. E são muito bem 
cuidados, porque garantem regalias mundanas aos donos de bastardos 
convencionalismos. Interesses de pança, bolso, estômago, títulos e rótulos 
pomposos, orgulhos e vaidades, fanatismo por homens e maquiavélicos 
programas editoriais ou comerciáveis, sem esquecer as sórdidas politica-
lhas mandonistas, zelam com carinho por todas essas porcarias, que tanto 
prejudicam o progresso espiritual dos filhos de Deus.

O GLORIOSO PENTECOSTES – O Livro dos Atos dos Apóstolos é o LIVRO 
DAS GRAÇAS, porque é o Livro da Ressurreição e do Pentecostes, ou do 
cumprimento das Promessas do Velho Testamento, e, das Promessas do 
Verbo Encarnado. Pretender conhecer a Doutrina do Caminho, ou Cristia-
nismo, fora do Livro dos Atos, é o mesmo que construir o maior e mais belo 
edifício, para depois deixá-lo sem telhado.

 TRABALHO APOSTOLAR E APOCALIPSE – Através do Povo Escolhi-
do viriam a Lei Moral Básica, o Verbo Modelar e Modelador e o Glorio-
so Pentecostes, ou Derrame de Dons sobre toda a carne ou generalização 
da Revelação Consoladora. Cada Apóstolo entendeu como pôde, escreveu 
como pôde e quis, porém em todos fulgura o testemunho da Doutrina 
do Caminho, transmitida pelo Verbo Modelo e fincada exuberantemente 
sobre a Graça da Revelação Generalizada. Nunca foi prometido Consolador 
algum para vinte séculos depois... Tudo ficou rigorosamente entregue à 
Humanidade, para que o trabalho apostolar entregasse a Doutrina até aos 
confins da Terra... E no Apocalipse foram previstas as pedras contraditórias 
que surgiriam, e também o trabalho RESTAURADOR, no seio das verdades 
Bíblico-Proféticas, jamais ensinando a fugir da Bíblia, ou colocando manda-
mentos de homens no lugar dos de Deus, ou escondendo os textos sobre 
os Dons do Espírito Santo, ou dando-lhes propositais falsas interpretações, 
para acobertar sórdidas politicalhas ou mafiosos intentos.

QUEM É REALMENTE CRISTÃO? – Os tolos ou bobos pensam que ser Cris-
tão é ter uma das ditas religiões que se dizem cristãs, ou fazer salamale-
ques, ou praticar simulações, ou comprar, ou vender idolatrias, fazer ou 
ouvir discursos histéricos. Ser cristão é VIVER A LEI DE DEUS, ENTENDER E 
IMITAR O VERBO MODELO E CULTIVAR NOBREMENTE OS DONS DO ESPÍRI-
TO SANTO, CARISMAS OU MEDIUNIDADES. 

CORRUPÇÕES QUE VIRIAM – Fartas pedradas contraditórias surgiriam, 
nos dois primeiros mil anos, após o estabelecimento da Doutrina do Cami-
nho. De Roma surgiram as maiores pedradas ou blasfêmias. Vide Apocalip-
se, sobre a Besta 666.
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ANTES DE FINDAR O SEGUNDO MILÊNIO – Ninguém tem o direito de 
ignorar que, antes de findar o segundo milênio, terríveis acontecimentos 
obrigarão a pagar pelos erros cometidos contra a Doutrina do Caminho. As 
futuras gerações aprenderão que Deus só quer que Seus filhos vivam a Lei 
Moral Básica, entendam e procurem imitar o Verbo Exemplar e cultivem 
nobremente os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, para 
que nunca falte a Consoladora Revelação.

A VARA DE FERRO – O Governo Planetário daquele semelhante ao Filho 
do homem, e que guiará com mais rigor disciplinar em virtude dos tempos 
chegados, em que a VERDADE e a JUSTIÇA DIVINA deverão receber, dos 
filhos de Deus, respeito total, deixando de lado os mistifórios religiosistas 
e sectários em geral. Viver em função da JUSTIÇA DIVINA para ter compor-
tamento decente, deixando de lado os hipocritismos em geral, tal é o que 
Deus quer. Apocalipse, capítulo 14 em diante.

RELIGIOSOS PROFISSIONAIS – Não são os religiosos profissionais os únicos 
fabricantes de erros, ridículos engodos e pedradas contraditórias contra a 
Lei de Deus, o Verbo Exemplar e os Dons do Espírito Santo. Outras marcas 
de sujidades humanas, de mórbidos convencionalismos, de ciúmes e vaida-
des, garantem o funciona- mento de ridículos conceitos, muito prejudiciais. 
Está chegando o tempo apocalíptico em que a Justiça Divina virará tais suji-
dades de pernas para o ar, arrastando também os seus empreiteiros. 

A VIDA ALÉM DO VÉU – A primeira Série mediúnica a tratar do mundo 
dos desencarnados tem esse título. Moisés e Jesus agiram, para ela existir 
e instruir.

A VIDA NOS MUNDOS INVISÍVEIS – Também agiram, diretamente, 
Moisés e Jesus, para esta Série vir ao conhecimento dos encarnados. Foi 
entre 1910 e 1920, na Inglaterra, que tais Séries vieram à lume. Sujida-
des humanas têm dificultado a impressão e circulação de tais maravilhosas 
obras mediúnicas.

A PEDRA ANGULAR DO EDIFÍCIO DOUTRINÁRIO
A Bíblia tem corpo, que é a História do Povo Hebreu, e tem ESPÍRITO, que 

é a MENSAGEM DIVINA, a sua parte MESSIÂNICA, vinda através de Gran-
des Médiuns ou Profetas, e dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, através 
dos Altos Escalões Direcionais. Fazer confusão, entre o corpo e o ESPÍRITO 
da Bíblia, sempre foi normal nos exploradores da ignorância humana, os 
rabinos ou padres.

A entrada no terceiro milênio coincide com a entrada no período apoca-
líptico chamado UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA. Ninguém irá deter 
coisa alguma, daquilo que terá de acontecer, de terrivelmente doloroso, 
para que haja a GRANDE RENOVAÇÃO.

A parte chamada primeiro céu e primeira terra, compreender a primeira 
metade evolutiva, do Planeta e da Humanidade.

A parte chamada NOVO CÉU E NOVA TERRA é a segunda metade evoluti-
va, a marcha consciente para a REINTEGRAÇÃO NO UM ESSENCIAL, O PRIN-
CÍPIO ONIPRESENTE, pois tudo que deriva do CADINHO DIVINO, AO CADI-
NHO DIVINO RETORNARÁ, COMO IGUAL, pois no Princípio nada aumenta e 
nem diminui, tudo é UNIDADE TOTAL.

A VERDADE é uma só, como ORIGEM, MOVIMENTO E FINALIDADE, e disso 
Hermes, Crisna e Pitágoras trataram muito bem, e o Verbo Exemplar ISSO 
SIGNIFICA... Mas desgraçadamente, no curso dos milênios, as sujidades 
humanas foram forjando toda sorte de desvios, mistificações, falsas ciên-
cias e falsas humildades... E com isso preparam CARMA NEGATIVO ALTÍSSI-
MO, pois as IGNORÂNCIAS ESPIRITUAIS geram sempre tragédias, pranto e 
ranger dos dentes.

Aqueles que herdarem a Terra do Porvir, ou de pós dilúvio de fogo, 
lembrando os terríveis acontecimentos, motivadores da RENOVAÇÃO 
NECESSÁRIA, que ponham toda atenção nas advertências do capítulo 22, 
do Apocalipse, aqueles “FORA DAQUI”.

Porque um expurgo primeiro haverá, porém outros virão, de eras em 
eras, para que os HERDEIROS FIÉIS continuem o glorioso serviço íntimo de 
REINTEGRAÇÃO NA UNIDADE DIVINA.

Se alguém quiser entender, que entenda já, antes que a JUSTIÇA DIVINA 
seja ordenada a executar a GRANDE CEIFA, o grande expurgo, antes de 
findar o segundo milênio. Arrependimentos tardios nada adianta...

Para que ninguém alegue dificuldade interpretativa, fica este resumo:
A – Existe, na Bíblia, uma perfeita unidade doutrinária entre a Lei de Deus, 

a Significação do Verbo Exemplar e o nobre cultivo dos Dons Intermediá-
rios;

B – Isso se deve, em função de todos os Informes Doutrinários estarem a 
cargo do Verbo Construtor Planetário, conhecido como Jesus, que sempre 
teve Moisés como Imediato Direto – que é o mesmo da VARA DE FERRO, do 
cap. 19, do Apocalipse;

C – Tudo tendo, como REPRESENTANTE DO PRINCÍPIO ONIPRESENTE, o 
Anjo do Sarçal, Jeová, o Cristo da Galáxia, o que fez Moisés entregar a Lei 
e o Primeiro Pentecostes, e a QUEM Jesus chamou de pai, ou Princípio, a 
vida toda;

D – E como resumo total, fica esta realidade – Ninguém desabrochará 
o DEUS INTERNO, as Latentes Virtudes Divinas, fora daquilo que a Lei de 
Deus, o Verbo Modelo e o nobre cultivo dos Dons Mediúnicos representam.

Se dolorosas tiverem de ser as expiações, é porque propositais e profun-
das foram as traições contra a Lei, o Verbo Modelo e os Dons Intermediá-
rios.
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É MUITO IMPORTANTE RECONHECER
A Bíblia, constituída de Velho e Novo Testamento, tem servido para toda 

sorte de escamoteações, manipulações, fabricação de mil e umas patifarias 
religiosistas ou sectárias. O Novo Testamento, que começa no Velho, ou em 
suas promessas, tendo alicerce em Malaquias, 4, 4 a 6, tem enfrentado, 
através dos séculos, a influência nefasta de interesses mundanos, de clere-
zias, profissionalismos farisaicos e outras muitas capciosidades. Em nome 
de UMA SÓ VERDADE, muitas falsas interpretações foram surgindo e se 
impondo aos menos avisados.

Integral é a JUSTIÇA DIVINA, que aponta para a Lei Moral Básica, a Signi-
ficação do Verbo Exemplar e os textos bíblicos que dão testemunhos dos 
Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades. Antes de falar em 
EVANGELHO, ou de se dizer alguém professor de EVANGELHO, faça um 
severo exame de consciência. Quem ouve responde pelo ouvido, e quem 
fala responde pelo que fala.

O. POLIDORO

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org

O TÉRMINO DA RESTAURAÇÃO

Salve Excelsa Doutrina do Caminho,
De raízes iniciáticas transcendentais,
Fincadas por Deus, com Divino carinho,
Regadas por santos mestres ancestrais.

São Ramas, Budas, Vedas e os Hermes,
Orfeu e Zoroastro, iniciando multidões,
Crisna e Pitágoras, sacudindo inermes,
São Lumes Divinos, iluminando rincões.

Dos Sagrados Eventos, no entretanto,
Moisés levanta o brado inflamante,
É João Batista quem aponta o Modelo Santo,
Para ser conhecido o Verbo Divinizante.

No Cristo Modelo, a síntese é Sua Lei,
Moral, Amor e Revelação generalizada,
Graça do Céu concedida à humana grei,
Promessa cumprida, bandeira desfraldada.

Roma desponta, em corrupção patente,
Insulta o Consolador, impõe simulações, 
Manobra inquisição, julga-se permanente,
Semeia ignorância, obscurece as gerações.

Volta Elias restaurador, Jesus o disse…
É Kardec, para antes de a tudo restaurar,
Não entram Atos, Epístolas e Apocalipse,
Porém avisa, e que lhe cumpre reencarnar.

Ao inteligente e honesto cumpre conhecer,
Quem do Bíblico-Profético paira no devido,
Que farisaísmos brotam, procurando deter
O término do trabalho, por Deus prometido.
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