
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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Resposta a Uma Carta

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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PONTA GROSSA, 8 DE SETEMBRO DE 1967

Ao
Grupo Espírita Divinista
Caixa Postal, 8879
São Paulo - SP

Prezados Irmãos:
Primeiramente, nossos votos de muita Paz.
Por meio desta, acusamos o recebimento de impressos distribuídos por 

esse Grupo, o que agradecemos.
Cabe, no entanto, um esclarecimento. Os referidos impressos, pela sua 

qualidade gráfica, nos causaram boa impressão. Quanto ao conteúdo, 
sentimos muito não poder dizer o mesmo.

A União da Mocidade Espírita Cristã de Ponta Grossa, órgão que congre-
ga os jovens espíritas e a infância espírita desta cidade, não poderia deixar 
de manifestar o seu repúdio, pela forma como elementos desse Grupo Espí-
rita (?) traçaram seus pensamentos em relação à Codificação, ou seja, as 
obras de Allan Kardec, no artigo denominado “Dogmatizar sobre Kardec é 
mistificar”.

Ora, sugerimos a esse grupo que, em vez de procurar defeitos e mediocris-
mos na gigantesca obra da Codificação, procurassem, isso sim, estudá-la, 
compreendê-la e aplicá-la entre seus elementos.

Solicitamos que não nos enviem, novamente, impressos de conteúdo 
semelhantes a esse que recebemos. De tudo que ali se acha escrito, o que 
tem realmente algum valor é o Código Moral Inderrogável, que, no entan-
to, já foi resumido no Mandamento Maior, que Jesus nos ensinou: “Amai a 
Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo”.

Se os compontentes desse Grupo, que se diz Espírita, quando na realida-
de é Espiritualista (pois não reconhece o grande valor das obras da Codifi-
cação), têm facilidade na impressão de folhetos, com os quais pretendam 
orientar, consolar e esclarecer irmãos seus, por quê não imprimem matéria 
doutrinária, realmente DOUTRINÁRIA? Mensagens mediúnicas de Espíri-
tos como: EMMANUEL, ANDRÉ LUIZ, VIANNA DE CARVALHO, JOANNA DE 
ÂNGELIS, BEZERRA DE MENEZES, IRMÃO X e tantos outros, que se dedi-
cam à tarefa cristã de nos orientar sobre a vida espiritual. Igualmente, 
artigos escritos por confrades encarnados, tais como J. Herculano Pires, 
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Carlos Imbassahy, Josyan Courté, Benedito Gonçalves do Nascimento, Idalí-
cio Mendes, Boanérges Rocha, Martins Peralva, Roque Jacintho, são alguns 
nomes, que, dentre muitos, colaboram com sua cultura espírita, a fim de 
que possamos compreender o conteúdo da Codificação que ALLAN KARDEC 
tão primorosamente elaborou, com o auxílio dos Espíritos Superiores e sob 
a supervisão do Espírito da Verdade – o Consolador Prometido por Jesus.

Já nos alongamos demais, neste nosso esclarecimento, porém, antes de 
finalizar, queremos sugerir algo mais. Em vez de procurar semear a divisão, 
a dúvida, a confusão entre os Espíritas brasileiros, procurem, caros irmãos, 
isso sim, cultivar a Unificação, que só será possível quando todos tiverem 
um ponto comum: DEUS, o Pai – CRISTO, o Mestre – KARDEC, o missionário 
da Terceira Revelação.

Esperando que a presente seja devidamente considerada, nos despedi-
mos, rogando a Jesus, que os ampare e ilumine, na compreensão dos eleva-
dos objetivos que norteiam o Movimento Espírita da Pátria do Evangelho.

Fraternamente
UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA CRISTÃ DE PONTA GROSSA

Franklin Wagner - Presidente
Ulysses R. Ribas - Secretário

SÃO PAULO, 15 DE SETEMBRO DE 1967

À
UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA CRISTÃ DE PONTA GROSSA

Saudações em Cristo!
Resposta à missiva que nos foi remetida:

1 – Em Paz estamos, porque não dogmatizamos, de modo algum, sem ser 
para respeitar a Verdade, o Amor e a Virtude;

2 – Faz muitos anos que enchemos o mundo de impressos, afirmando o 
Espiritismo nos termos da Lei de Deus, do Cristo Divino Molde e do Cultivo 
Sadio da Revelação, pois esse triângulo iniciático paira acima de religiões, 
seitas, igrejinhas mandonistas, panelas e panelinhas, com suas tabelinhas 
e suas prepotências mandonistas;

3 – Muito antes de quem quer que seja nos repudiar, tudo tínhamos nós 
repudiado, contra todos os dogmatismos, principalmente contra o fanatis-
mo kardecista, pois a Codificação é primária, além de ser incompleta, falha, 
omissa e errada, e até ridícula em muitos pontos, como iremos provar, com 
um longo trabalho analítico, cujo título será: CENTENAS DE MANCADAS NA 
CODIFICAÇÃO;

4 – DOGMATIZAR SOBRE KARDEC É MISTIFICAR, saibam, é apenas uma 
pequena amostra do que será o trabalho acima citado, sobre centenas de 
itens, com perguntas feitas ao leitor, para que pense por si mesmo, e não 
segundo o carcomidismo mandonista, de certas panelinhas, com os seus 
caricatos donos;

5 – Somos Espíritas, muito mais do que os fanáticos da primária e incom-
pleta Codificação, porque sabemos estar Kardec reencarnado, e com muitos 
Livros escritos, contendo verdades inciáticas jamais ensinadas antes, em 
Bíblias, Testamentos ou Codificações quaisquer. Sabemos de Kardec e da 
Codificação, podem estar certos, aquilo que basta para respeitá-los, acei-
tá-los em parte, criticá-los e aumentá-los, em tudo que seja necessário;

6 – Não se esqueçam de que a Codificação adverte sobre ser incomple-
ta, falha e omissa, além de prometer a volta de Kardec, em novo corpo e 
noutras condições, para então terminar a GRANDIOSA OBRA RESTAURA-
DORA. Sem dúvida é GRANDIOSA, mas faz quase trinta anos que estamos 
esperando a compreensão dos donos do Espiritismo, para a necessidade 
de consertar erros e avançar nos ensinos;
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7 – Se nos mandaram estudar Kardec e a Codificação, com o intuito de 
fazer rir, podem estar certos de que rimos, e muito. E, temos certeza, tudo 
nos forneceram, para muitos e muitos risos mais, por muito tempo, porque, 
como humorismo, o que dizem, tudo o que dizem, é realmente divertido...;

8 – Teremos muito prazer em não mais enviar Boletins, pois tudo quere-
mos com quem gosta de progredir, mas detestamos o ranço, a ferrugem, 
a ignorância, etc. Principalmente, detestamos quem se escraviza a tabeli-
nhas forjadas e impostas por certas camarilhas, com o intuito de meterem 
cabresto nos tolos, que aceitam os argumentos de tais camarilhas;

9 – Jesus não veio derrogar a Lei de Deus, e ninguém A derrogará jamais. 
Sem viver a Lei de Deus, quem pratica o AMAI-VOS UNS AOS OUTROS? Como 
é que vocês conseguiram fazer com que a SÍNTESE derrogue a TESE?!... Isso 
dá, e muito bem, para estabelecer o Prêmio Nobel... Mas, temos certeza, 
jamais alguém, inteligente e honesto, reclamará esse prêmio...;

10 – As mensagens de Emmanuel, André Luiz, etc., etc, nós as conside-
ramos, e damos para as crianças de 8 a 10 anos lerem... Já estão de tal 
modo batidas, que até a Moral Divina, por elas, está perdendo a cotação... 
Quem, realmente, conhece a Lei de Deus e Jesus Cristo, não precisa de 
tanta xaropada para ter o melhor dos comportamentos, quando deve agir 
em sociedade...;

11 – Os Espíritos Superiores disseram, a Kardec, o suficiente para o tempo... 
E, saibam, muita coisa dita é tão ignorante e infantil, que é bom mudarem 
o rumo dos ensinos, antes que os inimigos do Espiritismo venham a saber 
de tais ignorâncias e infantilidades. Muitos, dos espíritos ouvidos, nada de 
superiores tinham...;

12 – Em tempo sairemos com o Livro: CENTENAS DE MANCADAS NA 
CODIFICAÇÃO... Não saiu ainda, porque desejamos poupar, aos espíritas 
inteligentes e honestos, desejosos de progredir, alguns grandes dissabo-
res, ou humilhações, em face de outros crentes ou religiosistas... Lembra-
mos, com inteira dedicação aos respeitos que nos merecem os Espíritos e 
os espíritas: NÃO DOGMATIZEM SOBRE HOMENS E LIVROS QUAISQUER, 
porque isso prejudica o Movimento Espírita, apenas para satisfazer orgu-
lhos, vaidades e prepotências mandonistas de certos elementos...;

13 – Os nomes que citaram, começando pelo Herculano, como exemplos 
de CONHECIMENTO DOUTRINÁRIO, servem para muitos, mas não para 
nós... Preferimos Kardec e a Codificação, lembrando que afirmam a neces-
sidade de, num futuro nada remoto, consertar erros e continuar a OBRA 
RESTAURADORA... Temos muito conhecimento do que estamos fazendo, 
nada fazemos por acaso, e continuaremos a OBRA DE CONSERTAR ERROS E 
ENSINAR VERDADES ETERNAS, PERFEITAS E IMUTÁVEIS...;

14 – Jesus não prometeu Consolador alguma para dezoito séculos mais 
tarde... Ele foi o Generalizador da Revelação, o Batizador em Espírito Santo, 
como o LIVRO DOS ATOS PROVA, e todo o Novo Testamento... Leiam, pelo 
menos, por favor, o cap. 2 do Livro dos Atos!;

15 – Para que possam conhecer o que Jesus fez, temos enviado aos espí-
ritas do mundo inteiro este roteiro bíblico profético:

“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.

16 – Ninguém tem o direito de ignorar e mentir para si mesmo, e muito 
menos para os outros. Negar o que dizem os textos bíblicos acima é mons-
truosa e repugnante OBRA FARISAICA. E tanto mais criminosa, quando se 
sabe que tudo isso é feito, para que um camarilha imponha as suas prepo-
tências mandonistas, o seu desejo de meter cabresto na cabeça de pessoas 
menos avisadas;
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17 – Quando os Espíritos revelaram, a Kardec, a necessidade de voltar, 
em outro corpo e noutras condições de conhecimentos e propósitos, foi 
por muito bem saberem que na Codificação estava faltando BASE-BÍBLI-
CO-PROFÉTICA suficiente, lastro HISTÓRICO-INICIÁTICO, para que a restau-
ração do Cristianismo, a reposição do Pentecostes no lugar, pudesse conter 
elementos iniciáticos capazes de infusar, ou unir, todas as correntes doutri-
nárias, com base nas INICIAÇÕES ANTERIORES;

18 – Jamais haverá união, nos termos do fanatismo sobre três livros 
de Kardec... Ninguém tem o direito de impor, como DOUTRINA TOTAL, 
aquilo mesmo que se diz incompleto, falho, omisso, e, dizemos agora, até 
errado... Não pretendam pensar, para quem sabe o que deve fazer, e nada 
lhes perguntou...;

19 – Graças a Deus, saibam, em um mundo de ignorâncias e mentiras, 
orgulhos e sanhas mandonistas, vaidades e mórbidos intentos dogmatiza-
dores, há necessidade de quem venha, trazendo ESPADA E SEPARAÇÃO... 
Nos fundamentos da verdadeira boa luta, há o propósito de fazer triunfar 
a VERDADE QUE DIVINIZA... Não pretendam, repetimos, pensar por nós... 
Sabemos o que estamos fazendo e ninguém nos deterá... Martírios, cruzes, 
degolações, fogueiras, jamais truncaram o triunfo da VERDADE...;

20 – Pedem consideração à missiva e seus conceitos? A resposta bem 
o testemunha. Não costumamos GASTAR VELA COM RUIM DEFUNTO. Se 
respondemos, é porque consideramos o aproveitamento da permuta. Estão 
com o Kardec do século passado, e isso tem a sua importância, embora rela-
tiva... A ordem do Céu é ensinar à Humanidade o Espiritismo bíblico-profé-
tico-evangélico, oferecendo toda a documentação bíblica possível, aquilo 
que, infelizmente, a Codificação não tem...;

21 – Nós bem o sabemos, e por isso avisamos: DOGMATIZAR SOBRE 
KARDEC É MISTIFICAR. Importa consertar erros, falhas e omissões. Não 
estamos mais na França do século dezenove, mas no Brasil, para completar 
o SERVIÇO RESTAURARDOR, acrescentando verdades nunca antes ensina-
das;

22 – O vosso esclarecimento, com o conceito de TERCEIRA REVELAÇÃO, 
atribuído ao Espiritismo, é abusar do direito de dizer asneiras... As Revela-
ções Sucessivas, para quem as queira estudar, conhecer e respeitar, datam 
de muitas dezenas de anos antes de Moisés. E, lembremos, apelar para a 
ignorância, ou para a mentira proposital, não fica bem... Não mintamos 
aos nossos semelhantes, de modo algum e sob pretextos quaisquer, pois 
as VERDADES DIVINAS, às quais devemos o dever de amar acima de tudo, 
não precisam das repugnantes mentiras humanas, religiosistas ou sectá-
rias, para serem VERDADES DIVINAS;

23 – Com o vosso esclarecimento, isto aconteceria: Não estaríamos 
completando o SERVIÇO RESTAURADOR E INSTRUTIVO, mas sim come-
tendo o crime de perpetuar os erros, as falhas, as omissões e os ridículos 
conceitos da Codificação, sobre muitos assuntos;

24 – Aguardem o Livro: CENTENAS DE MANCADAS NA CODIFICAÇÃO; 
entrementes, tratem de ir lendo o Kardec reencarnado... Leiam, também, 
Pietro Ubaldi, Ramatis, Roustaing, etc... Acima de tudo, leiam EVANGELHO 
ETERNO E ORAÇÕES PRODIDIGOSAS, de Osvaldo Polidoro, pois esse Livro 
é A ÚLTIMA BÍBLIA DA HUMANIDADE, o Livro com o qual a ADMINISTRA-
ÇÃO PLANETÁRIA completa a reposição das coisas no lugar;

25 – Jamais a complementação da restauração, com os acréscimos inici-
áticos indispensáveis, viria com base em fanatismo por algum ou alguns 
novos ISMOS, mas sim com o estudo de todas as Revelações Anteriores, ou 
de todas as semeaduras anteriores, para englobá-las em um só PROGRA-
MA. Porém, PROGRAMA a ser exposto, e não imposto por camarilhas 
quaisquer, com suas tabelinhas analfabetas e empanturradas de despotis-
mos mandonistas...;

26 – Para respeitar o Cristo Mestre é forçoso reconhecer os ensinamen-
tos seguintes, porque foi Ele o transmissor do Consolador Generalizado. 
Leiam, e com dignidade de centelhas de Deus, dignas da Sagrada Origem, 
os textos abaixo:

“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.
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“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.

27 – E para acabar com o apego ao maligno farisaísmo, fabricado em São 
Paulo, por uma igrejinha ou panelinha, constituída de doutorescos e litera-
telhos, carcomidos pelo vírus da prepotência mandonista, leiam O CÓDIGO 
IMORTAL, o roteiro de quem, de fato, quer ensinar a Humanidade a CONHE-
CER E RESPEITAR AS VERDADES DIVINAS, fora e acima de bandeirolas reli-
giosistas e sectárias, antigas ou modernas, mais ou menos fantasiadas...;

28 – O bom espírita é aquele que procura ensinar aos seus irmãos, aquilo 
que é representativo da VERDADE, do AMOR e da VIRTUDE, sem escra-
vizá-lo a panelinhas, súcias ou podridões farisaicas, bem ou mal disfarça-
das...;

29 – Não podem falar em Pátria do Evangelho, aqueles que dogmatizam 
sobre Kardec e a Codificação, porque eles mesmos dizem que são carecen-
tes de progresso, e, dizemos agora, com erros e ridículos a serem corrigi-
dos...;

30 – O Evangelho de Jesus é o mesmo Jesus, testemunha da Lei de Deus, 
do Amor Vivido e do Cultivo Sadio da Revelação, sem escravização a cama-
rilhas ou corjas mandonistas...;

31 – Leiam os livros que ensinam sobre Rama, os Vedas, os Budas, os 
Patriarcas de antes e de pós dilúvio, Hermes, Zoroastro, Crisna, os Profetas 
Hebreus, Orfeu, Pitágoras, etc.;

32 – Deixem o Cristo, o Divino Molde, no lugar de quem viveu o máximo 
da Lei de Deus, do Amor Divino e, quem mais deu exemplos de como se 
cultiva a Revelação, acima de sujidades religiosistas ou farisaicas, isto é, 
acima de panelinhas politiqueiras e tribofeiras, com objetivos de chefes de 
clerezia...;

33 – Leiam, repetimos, O CÓDIGO IMORTAL, porque fala das Verdades 
Eternas, Pefeitas e Imutáveis de Deus, sem coloridos sectários:

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.
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9 – HABITAÇÃO CÓSMICA: A herança de todos os filhos de Deus, que 
nada deve a manobrismos religiosistas.

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.
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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.

24 – O PLANO ADMINISTRATIVO DO PLANETA está aguardando o traba-
lho, de quem tenha vontade de fazê-lo, neste sentido: MARCHAR PARA 
O DIVINO MONISMO, COM O RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA 
COMUNICABILIDADE DOS DESENCARNADOS. Para conseguir esse MONU-
MENTAL TRABALHO DOUTRINÁRIO, necessário se faz depor contra todos 
os ISMOS, lembrando que a VERDADE QUE DIVINIZA é acima deles e das 
suas igrejinhas, ou súcias exploradoras.

25 – URGE DAR IMPORTÂNCIA AO MOVIMENTO DIVINISTA.
26 – O MOVIMENTO DIVINISTA tem assento na Lei de Deus, no Cristo 

Divino Molde e no Cultivo Sadio da Revelação, pelos seguintes motivos:
a – A Lei de Deus não manda ter religião alguma, não divide os homens por 

causa de tabelinhas inventadas por homens, porém manda ter o comporta-
mento ideal, para o bem geral;

b – O Cristo Divino Molde mandou viver a VERDADE QUE LIVRA, fora de 
clerezias, súcias ou corjas mandonistas quaisquer;

c –  A Revelação nunca foi e nem jamais será, conforme Jesus praticou e 
mandou praticar, propriedade particular de súcias quaisquer.

27 – Para ficar com a Lei de Deus, o Cristo Divino Molde e o Cultivo Sadio 
da Revelação, ninguém precisa ser escravo de camarilhas quaisquer.

28 – O amparo de Jesus, que na carta nos desejam, não o aceitamos, 
porque, com Jesus foi que ordenamos e publicamos EVANGELHO ETERNO 
E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, a MENSAGEM DIVINA que conserta os erros, 
as falhas e as omissões, de todas as Bíblias, Testamentos e Codificações. 
Jesus não está dividido e, portanto, o vosso Jesus está fora da Lei de Deus, 
do Amor Divino e do Cultivo Sadio da Revelação. É um Jesus ignorante, 
sectário, indigno Daquele que não foi piegas, falso, mas SE entregou à luta, 
ao martírio, para ver a VERDADE QUE DIVINIZA um pouco mais conhecida 
e respeitada pelos Seus irmãos menores.

29 – Temos horror à falsa sabedoria e à falsa bondade... O Espiritismo, nas 
suas fileiras, está precisando de gente inteligente e honesta, gente capaz 
de ajudar o TRABALHO COMPLEMENTAR DA RESTAURAÇÃO.

30 – EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é aquele EVANGE-
LHO ETERNO que vos está prometido no cap. 14 do Apocalipse. Graças a 
Deus, e ao Divino Amigo Jesus, tudo está feito! E não foi à custa de quem 
devia ajudar a fazer, porque, essa gente infeliz tudo fez para truncar e 
destruir o TRABALHO COMPLEMENTAR, na pessoa de Kardec reencarnado. 
Ninguém mais tirará, do mundo, a MENSAGEM DIVINA que é a ÚLTIMA 
BÍBLIA DA HUMANIDADE.
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