
Um Novo Céu e Uma Nova Terra

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, 

Causa Originária do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humanida-
des, e das Leis Regentes Fundamentais, da mais Absoluta às mais relativas.

Sagrado Princípio, na consciência de ser filho Teu, portador de Virtudes 
Divinas em Potencial, para as desabrochar através do processo evolutivo, 
nas encarnações e desencarnações, enfrentando perigos e múltiplas difi-
culdades, correndo o risco de cometer falhas comprometedoras perante 
Tua Divina Justiça, a Ti rogo, Pai Divino, a Graça de comungar com o meu 
Anjo Guardião, o espírito por Ti designado a ser inspirador dos melho-
res pensamentos, dos mais nobres sentimentos, para que eu, passível de 
cometer desvios comprometedores, encontre o Reto Caminho, a vivência 
da Tua Lei Moral, a imitação do Verbo Exemplar que nos enviaste, e o nobre 
cultivo dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, os veículos 
da comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, aqueles Teus servos 
produtores de sinais e prodígios extras, curas e amparos maravilhosos.

E a ti, meu Anjo Guardião, fiel amigo de todas as horas, conselheiro nos 
momentos de incertezas e possíveis desvios, rogo o amparo das sublimes 
e inconfundíveis inspirações. Tendo consciência do quanto é deficiente a 
condição de encarnado, apelo à tua capacidade de tolerância e de perdão, 
porém prometendo com determinação procurar acertar, entender e viver 
tuas inspirações.

Amparado nas Divinas Graças de Deus, através de tuas sublimes inspira-
ções, prometo aprimorar conhecimentos e sentimentos, a fim de que venha 
a poder cumprir a ordenança do Divino Conselheiro, que é DAR DIGNOS 
FRUTOS PELO EXEMPLO, trilha única que remete à Sagrada Finalidade, que 
é a Reintegração no Sagrado Princípio..

OBS.: 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”.

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org
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UM NOVO CÉU E UMA NOVA TERRA
Está bem registrado, no Apocalipse, um período chamado UM NOVO CÉU 

E UMA NOVA TERRA, isto é, uma fase cíclico-evolutiva da Humanidade, 
após o dilúvio de fogo ou guerra atômica, reduzindo a Humanidade a um 
terço. Em função do terrível expurgo, o retorno à Doutrina do Caminho, 
cujos fundamentos pairam acima de purulências, conchavismos ou hipocri-
tismos humanos, religiosistas e outros quaisquer.

Para começo de entendimento, cumpre saber que as Grandes Bíblias da 
Humanidade são 11, e que sentido profético só tem a judeu-cristã. E por 
ser profética, ou programática, importa reconhecer seu inconfundível Espí-
rito Messiânico.

A – Tudo foi por Deus prometido, pelos Seus Anjos ou Espíritos Mensagei-
ros, os que tudo anunciaram aos Patriarcas Abraão, Isaac e Jacó;

B – Portanto veio Moisés, que realizou três fatos: Tirar o Povo Escolhido 
da escravidão do Egito; entregar o Supremo Documento ou Lei de Deus; 
entregar o primeiro Batismo de Espírito Santo, ou Pentecostes de Moisés, 
como deve ser lido no Livro de Números, cap. 11;

C – Como os rabinos, ou padres fabricantes de simulações ou engodos, 
tudo adulteraram, corromperam ou mistificaram, reduzindo tudo a comér-
cios idólatras de caráter mental, ou fingimentos, Deus prometeu, através 
de Seus Anjos ou Espíritos Mensageiros, um NOVO DERRAME DE DONS 
PARA TODA A CARNE;

D – O Messias Exemplar, o Verbo Modelo, seria também o Cumpridor 
da Celeste Promessa, tal como O foi, assim como o documentário bíblico 
prova totalmente, para quem quiser ler com inteligência e honestidade. 
Estude cada filho de Deus, tudo o que vai dito adiante, pois é o Espírito 
da Bíblia, a Tarefa Messiânica de Israel, que tudo concentra de informes e 
deveres a serem vividos, para evitar cataclismos, angústias e desesperos, 
impostos pela Justiça Divina.

O SUPREMO DOCUMENTO
1 – EU SOU O SENHOR TEU DEUS, NÃO HÁ OUTRO DEUS.
2 – NÃO FARÁS IMAGENS QUAISQUER, PARA AS ADORAR.
3 – NÃO PRONUNCIARÁS EM VÃO O NOME DE DEUS.
4 – TERÁS UM DIA, NA SEMANA, PARA DESCANSO E RECOLHIMENTO.
5 – HONRARÁS PAI E MÃE.
6 – NÃO MATARÁS.
7 – NÃO COMETERÁS ADULTÉRIO.
8 – NÃO FURTARÁS.
9 – NÃO DARÁS FALSO TESTEMUNHO.

10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.

OSVALDO POLIDORO

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!

TENHA ESTE LIVRETO A CABECEIRA DA CAMA E DA VIDA.

UM DEUS – UMA VERDADE – UMA DOUTRINA

Coopere para divulgar esta MENSAGEM DIVINA.
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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.

A SIGNIFICAÇÃO DO VERBO MODELO
Confundir a Tarefa Messiânica vivida por Jesus, com outro qualquer 

Grande Iniciado, Profeta ou Mestre de Doutrina, é obra de parvos ou blas-
femadores das Verdades Divinas. Ele, Jesus, viveu a INSTITUIÇÃO MODE-
LAR, em Espírito e Matéria representando tudo que deriva do UM ESSEN-
CIAL OU DEUS, O PRINCÍPIO ONIPRESENTE, e que a Deus deve retornar, 
como ESPÍRITO E VERDADE. É o Alfa e Ômega, Origem e Finalidade. Estude 
cada um o texto seguinte:

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.

Tudo que for contra a Lei de Deus, que manda não cometer crimes; tudo 
que for contra o Verbo Exemplar, que representa a Origem e a Finalidade, 
do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humanidades; tudo que cons-
tituir blasfêmia contra os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunida-
des, os veículos da comunicação dos Anjos ou Espíritos Mensageiros, em 
tempo certo será esmigalhado.

1 – Foi dado um tempo, como proclama o Livro dos Atos, 1, 1 a 8, para 
estender sobre a Terra a vivência da Doutrina do Caminho; o tempo é até 
findar o segundo milênio;

2 – Nos capítulos 14, 19, 21 e 22, do Apocalipse, foram marcados os 
tempos e os fatos que hão de TUDO RESTAURAR, pois com as corrupções 
havidas, praticadas pelos fabricantes de clerezias, religiões, sectarismos e 
outros muitos mistifórios, não se estendeu aos confins da Terra a Doutrina 
Total;

3 – Basta que os filhos de Deus prestem atenção, sobre o que vai aconte-
cer no Mundo e na Humanidade, até findar o segundo milênio, para fica-
rem sabendo que tudo gira em torno de UM PROGRAMA DIVINO, e que, 
contra Ele, ninguém triunfa.

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.

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.
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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.

CUMPRE NÃO ESQUECER
A Humanidade está cheia de bandeirolas religiosistas e sectarismos, mas 

a Lei de Deus, o Verbo Exemplar e Sua Significação, e o documentário sobre 
os Dons Mediúnicos, ou não são expostos à Humanidade, ou são adulte-
rados, escondidos e falsamente interpretados, para acobertar toda sorte 
de patifarias mafiosas, purulentos programinhas editoriais, e muitas outras 
sujidades humanas.

SÍNTESE DO EVANGELHO ETERNO
DEUS – Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, que tudo origi-

na, sustenta e destina. Leis eternas, perfeitas e imutáveis, em seus funda-
mentos, a tudo determinam. Todo relativismo funciona no seio do Divino 
Determinismo. Se o Princípio, ou Deus, deixasse de emanar, manifestar ou 
criar, o Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, nada mais have-
ria, sem ser Ele mesmo ou Deus. E Ele mesmo, no Espaço e no Tempo, no 
Infinito e na Eternidade, a tudo reintegra, porque Nele nada aumenta nem 
diminui. Um Essencial é Ele, Deus, seja o Princípio que Emana, seja o que 
é Emanado, sejam as Leis Regentes Fundamentais. O Divino Monismo foi 
ensinado por Hermes, Crisna e Pitágoras. O Verbo Exemplar representou 
e representa, tudo o que de Deus deriva e a Ele retorna como ESPÍRITO E 
VERDADE. Portanto, cumpre entender, só a VERDADE pode libertar divina-
mente, isto é, reintegrando na UNIDADE DIVINA.

ESPÍRITO FILHO – As centelhas espirituais partem do Princípio, emana-
das e não criadas, com todas as VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL. Devem 
desabrochá-las totalmente, nos Mundos e Humanidades, até retornarem 
ao Princípio ou Deus, como Unas ou Deus em Deus. Começam a escalada 
desabrochadora nos automatismos inconscientes, nos milhões ou bilhões 
de anos penetram nos instintos, também lentamente penetram na inte-
ligência e, ainda nos milhões ou bilhões de anos ingressam na intuição, 
na fase divinizadora consciente, cada vez mais participando das Glórias 
Divinas, até atingir a União Total, o reingresso na UNIDADE ESSENCIAL OU 
DEUS. Enquanto o espírito filho desconhece em profundidade a sua Origem 
Divina, o Processo Desabrochador das Latentes Virtudes Divinas, para reali-
zar em si a Sagrada Finalidade, o Retorno Integral, está sujeito a profundos 
enganos, desvios altamente perigosos, tendo de enfrentar planos erráticos 
de treva, encarnações expiatórias, etc.

PERISPÍRITO OU CARRO DA ALMA – Ninguém recebe de favor o desabro-
chamento das Latentes Virtudes Divinas. Portanto, um corpo intermediá-
rio existe, entre a centelha espiritual e o mundo exterior ou cósmico. Ao 
redor da centelha forma-se a primeira coroa, que é de Luz Divina, depois 
seis coroas energéticas, e, nessa estrutura básica, formam os elementos 
astrais mais densos. Também se forma os Chacras ou Plexos, ou centros 
de energia, que muito atuam para o funcionamento dos sentidos e das 
mediunidades, ou Dons do Espírito Santo. Somente o espírito pode realizar 
o REINO DE DEUS EM SI MESMO. Iniciados, Profetas, Mestres, Cristos, tudo 
que podem e devem fazer é ENSINAR E EXEMPLIFICAR, nada mais. As clere-
zias, as religiões, os sectarismos, e o mórbidos facciosismos, estão empa-
turrados de erros, absurdos, falsas ciências e falsas humildades, cerimônias 
e rituais enganosos. Nenhum fingimento, nada que é formal, concorre para 
o desabrochamento das Latentes Virtudes Divinas.

MATÉRIA OU COSMO – Em Deus, no Princípio, não há mistérios nem 
enigmas, pois tudo é questão de Leis, Elementos e Fatos. Para entender a 
Matéria é preciso começar assim: Essência Divina, Luz Divina, Energia, Éter, 
Substância, Gás, Vapor, Líquido e Sólido. Depois do Princípio tudo é gamá-
tico. Mas o Princípio é UM SÓ.

FATOR INDERROGÁVEL – É a Doutrina do Caminho, que expressa a Lei 
de Deus, o Verbo Exemplar e o nobre cultivo dos Dons do Espírito Santo 
ou Carismas. Tudo foi entregue em tempo certo, em termos de ENSINOS e 
GRAÇAS APRESENTADAS. A Bíblia é inconfundível repositório de ENSINOS 
DIVINOS E VERDADES PROFÉTICAS. Pretender colocar a Bíblia de lado, para 
colocar no seu lugar outro Livro qualquer, seja de quem for ou sob pretex-
to qualquer, é obra de loucos ou blasfemos. Homens não fabricam Lei de 
Deus, Cristos Modelares e nem Dons do Espírito Santo.
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POR QUE, OS PADRES DETESTAM A REVELAÇÃO?
POR QUE, OS RABINOS PERSEGUIRAM OS PROFETAS?

POR QUE, OS RABINOS OU PADRES PERSEGUIRAM 
E MATARAM O CRISTO MODELO?

Em Deus, ou no Princípio, tudo é ESSENCIAL, FUNDAMENTAL, enquanto 
que os fabricantes de clerezias, religiões e sectarismos, arregimentam ence-
nações, fingimentos, vestes que iludem os tolos, emprestando a gestos e 
formalismos valores que nunca tiveram. A idolatria mental e intelectual é a 
pior de todas, porque começa corrompendo o espírito de dentro para fora, 
da consciência para os atos mais errados e ridículos, sem jamais lembrar ao 
seu infeliz praticante, que tem o direito e o dever de investigar a honestida-
de e a validade das simulações vendíveis e compráveis. Nenhuma necessi-
dade humana, fundamental, para sobreviver e para se educar, é fingimento 
ou simulação. Alguém vive de comer e beber fingimentos? Calça e veste 
fingimentos? Para realmente saber, valem as simulações?

Se materialmente ninguém sobrevive com fingimentos ou engodos, 
muito menos será possível ao espírito, desabrochar as Latentes Virtudes 
Divinas, fazendo macaquices, ou se vestindo como se fora um palhaço de 
circo. Tudo isso ilude os tolos, os pieguismos analfabetos, os simplórios 
ou supersticiosos, os viciados em ignorantismos, mas não ilude a Justiça 
Divina, Aquela que aponta para a Lei de Deus, para o Verbo Exemplar e 
para os Dons Mediúnicos. A guerra movida pelos rabinos, contra as VERDA-
DES DIVINAS E AS GRAÇAS MEDIÚNICAS, fizeram com que o Verbo Modelo 
proclamasse estas terríveis advertências:

“A hora vem e já é, em que adorareis o Pai em Espírito e Verdade.”
“Vai e vive a Lei.”
“Não vim derrogar a Lei, mas sim dar-Lhe testemunho.”
“Meu pai, Minha mãe e Meus irmãos, são os que ouvem a Lei e a praticam.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Pecar contra um mínimo Mandamento, é como pecar contra toda a Lei.”
“O Pai vê em secreto e em secreto dá a paga.”
“Meu Pai e vosso Pai, Meu Deus e vosso Deus.”
“Como forem vossas obras, assim é que recebereis.”

O MOTIVO DOS ÓDIOS RABÍNICOS
“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.”

“Com muito mais rigor virá sobre vós a Justiça do Pai.”

Em 313 Roma fundou sua igreja e sua clerezia, impondo idolatrias e 
chamando os Dons do Espírito Santo, e a comunicação dos Anjos ou Espí-
ritos Mensageiros, de COISAS DO DIABO. Desse clero surgiram muitos 
outros, cheios de fingimentos e de discursos histéricos, e também adulte-
rando tudo sobre a Lei, o Verbo e os Dons.

Depois da terrível tragédia, que tudo obrigará a RESTAURAR EM DOUTRI-
NA, que as futuras gerações não esqueçam os MOTIVOS DA TRAGÉDIA. 
Estudem o capítulo 22, do Apocalipse, porque ele contém todas as adver-
tências necessárias.

ANTES E DEPOIS DO PENTECOSTES – Moisés entregou a Lei Suprema, 
e, como bem registra o Livro de Números, cap. 11, entregou também a 
primeira eclosão mediúnica da História da Iniciação... Entretanto, como os 
padres ou rabinos sempre mantiveram perseguições e mortes contra os 
Profetas e a Revelação, houve necessidade de mais uma eclosão mediú-
nica, e esta através do Verbo Exemplar, e, para maior realce ou significa-
ção, ter que acontecer depois da Crucificação, com o retorno espiritual do 
Verbo Modelo. Atraiçoar o Livro dos Atos e sua significação tem sido o forte 
das clerezias e dos fabricantes de doutrinas...

OS APÓSTOLOS E O BATISMO DE ESPÍRITO SANTO – Depois do Pente-
costes ficou no Mundo a Era da Revelação Ostensiva, a ser estendida a 
toda a carne... Como o Derrame de Dons, ou generalização da Revelação, 
foi qualificada Graça de Deus Consoladora, assim é que os Apóstolos tudo 
fizeram para levá-La aos confins da Terra... Leiam como Dela tratou o Após-
tolo Paulo, falando aos gregos: “Vós bem sabeis éreis gentios, levados aos 
ídolos mudos, conforme éreis guiados” - I Coríntios, cap. 12.

E vai tratando ele dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades, 
pelo capítulo afora, explicando nos seguintes dois outros, das excelências 
dos mesmos e do modo de reunir dos Apóstolos, para praticá-Los.

São 9 os Dons fundamentais expostos pelo Apóstolo, e ninguém deveria 
dizer-se CRISTÃO, tendo por base de conduta ignorá-los, pois isso já cons-
titui blasfêmia, já é traição a Deus, às Promessas do Velho Testamento, ao 
Verbo Modelo e ao Glorioso Pentecostes, que deveria ser o Grito de Vitória 
contra todas as idolatrias, simulações, engodos clericais e outras sujidades 
exploradoras da ignorância das gentes. Jesus chama, mas não para a igno-
rância ou para discursos histéricos.

IGNORÂNCIA DAS GENTES – Sempre foi da ignorância das gentes, que 
os fabricantes de religiões, clerezias e outras tantas purulências, tiraram 
proveitos exploradores, fizeram comércios idólatras, impuseram sórdidas 
politicalhas, forjaram igrejinhas ou máfias manobristas, etc. Se existiu e 
existe a culpa dos cleros em geral, ninguém pode negar a culpa dos que, 
por ignorância proposital, se entregaram aos mercadores de erros e blasfê-
mias, de simulações comerciáveis, nada mais.
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O CAPÍTULO 14 DO APOCALIPSE – Mistificadores de todos os matizes, 
alguns profissionais religiosos, e outros simples fanáticos de programinhas 
feitos por homens, levantam-se contra as advertências do Sermão Profético 
e do Apocalipse, procurando torcer os fatos, desviar da interpretação certa, 
para defender seus interesses de pança, bolso, sexo, orgulhos e vaidades, 
etc. Todavia, ninguém irá se livrar dos acontecimentos que estão profetiza-
dos nos capítulos 14 e 19, e que farão mudar tudo, no que diz respeito à 
DOUTRINA DO CAMINHO.

ENTENDAM BEM – Somente a estupidez humana poderia conceber, que 
havendo o Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humanidades, deixasse 
de haver UM PROGRAMA DIVINO, apontando para UMA SAGRADA FINALI-
DADE. E como bem assinala o Apocalipse, é para antes de findar o segun-
do milênio, que hão de acontecer os fatos terrivelmente abaladores, ou 
renovadores, isto é, obrigando a reconhecer que a Lei de Deus, o Verbo 
Exemplar e o nobre cultivo dos Dons Mediúnicos, pairam acima de palpites 
humanos, esmigalhando seus inimigos ou blasfemadores. O corpo da Bíblia 
é humano e mortal, mas o ESPÍRITO DA BÍBLIA É DIVINO E IMORTAL. Não 
pretenda o homem, rasteiro e mesquinho como é, arvorar-se em JUIZ DE 
DEUS, DO PRINCÍPIO. Um Movimento Iniciático, chamado BÍBLICO-PROFÉ-
TICO, estenderá sobre a Terra a VERDADEIRA RESTAURAÇÃO DA DOUTRINA 
DO CAMINHO, isto é, do VERDADEIRO EVANGELHO.
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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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