
EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 6)

PRINCÍPIO OU DEUS – Essência Divina Onipresente, Onisciente e 
Onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a 
Reintegração Total. O Espírito e a Matéria, os Mundos e as Humani-
dades, e as Leis Relativas, retornarão à Unidade Essencial, ou Espírito 
e Verdade. Se deixasse de Emanar, Manifestar ou Criar, nada haveria 
sem ser Ele, Princípio Onipresente. Como o Princípio é Integral, não 
crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser Manifestador 
e Manifestação, tudo Manifestando e tudo Reintegrando. Eis o Divino 
Monismo.

ESPÍRITO FILHO – As centelhas emanadas, não criadas, contêm 
TODAS AS VIRTUDES DIVINAS EM POTENCIAL, devendo desabrochá-las 
no seio dos Mundos, das encarnações e desencarnações, até retorna-
rem ao Seio Divino, como Unas ou Espírito e Verdade. Ninguém será 
eternamente filho de Deus, tudo voltará a ser Deus em Deus. Esta 
sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o 
Personagem Inconfundível de VERBO EXEMPLAR, de tudo que deriva 
do UM ESSENCIAL e a Ele retorna como UNO TOTAL. O Túmulo Vazio é 
mais do que a Manjedoura. (Entendam bem).

CARRO DA ALMA OU PERISPÍRITO – Ele se forma para o espírito 
filho ter meios de agir no Cosmos, ou Matéria. Com a autodivinização 
do espírito, ao atingir a União Divina, ou Reintegração, finda a tarefa do 
perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento 
das Latentes Virtudes Divinas. Tudo vai aumentando em Luz e Glória, 
até vir a ser Divindade Total, União Total, isto é, perdendo em RELATI-
VIDADE, para ganhar em DIVINDADE.

MATÉRIA OU COSMO – A Matéria é Essência Divina, Luz Divina, 
Energia, Éter, Substância, Gás, Vapor, Líquido, Sólido. Em qualquer 
nível de apresentação é ferramenta do espírito filho de Deus. (É muito 
infeliz quem não procura entender isso).

UNIÃO DIVINISTA
www.uniaodivinista.org





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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“Sofrereis todos os abalos e todas as tormentas, quer encarna-
dos, quer desencarnados, até que venhais a compreender a ver-
dadeira significação da Lei de Deus, da Divina Exemplificação de 
Jesus Cristo, e da Sadia Revelação, a quem cumpre advertir, ilus-
trar e consolar. Não pretendais ensinar a Deus, ou impor a Deus 
os vossos conceitos e preconceitos, segundo os ditames de vossos 
mesquinhos interesses religiosistas, sectários e outros; porque um 
tempo chegou, e dele vos falam as profecias do Apocalipse, em 
que tudo será abalado ou comovido, a fim de que haja o máximo 
de renovação de costumes ou comportamento. Marchai conforme 
a DIVINA ORDEM MORAL, porque não sois os donos da VERDADE 
QUE DIVINIZA. Atendei bem para isto – tanto podeis estar na reta 
autocristificadora, como podeis colocar-vos no caminho da migra-
ção punidora. Procurai escolher bem, eis o nosso aviso.”
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CARTA AO IRMÃO PAULO VI

Li, prezado Irmão Paulo VI, na imprensa do dia 25-4-1968, as 
tuas palavras decididamente aflitas, em virtude dos desmandos 
intelecto-morais de alguns nossos irmãos, inventando o triste 
conceito da morte de Deus, e tanto mais de profundo significado 
bestial, em virtude de serem, tais irmãos, representantes da infec-
ciosa flora teologal, quer católica, quer protestante. Gente que, 
de algum modo, aparece perante as gentes menos cultas, como 
dominadora dos assuntos ligados às verdades Divinas. Segundo os 
jornais, estas foram e são as tuas palavras:

CIDADE DO VATICANO, 25 (UPI) – O Papa Paulo VI fez hoje um 
dos seus mais pessimistas discursos dos últimos tempos ao falar, 
numa audiência coletiva na Basílica de São Pedro, atacando a afir-
mativa de que Deus não tem mais lugar na vida moderna.

Essa afirmativa, declarou o Santo Padre, mostra “um pensa-
mento ateu e afastado de toda a realidade”. O movimento cha-
mado “Deus está morto” surgiu entre vários líderes protestantes, 
especialmente dos Estados Unidos.

“O momento espiritual e histórico que está vivendo a Igreja, 
especialmente em alguns países, não é tranquilo. Nós e os pasto-
res sentimos profunda preocupação e às vezes grande angústia”, 
afirmou o Papa em seu discurso.

 Paulo VI afirmou não estar preocupado apenas porque “todo 
o mundo moderno se está separando do sentido de Deus”, numa 
ideia teológica que “impõe a morte de Deus, como disse alguém 
numa expressão infeliz”.

 Aparentemente, Irmão Paulo VI, a razão é tua; o direito de cri-
ticar os falsos mestres em Israel é teu, de direito e domínio; mas, 
realmente, se a culpa não é tua de modo direto ou pessoal, é tua 
em virtude da tradição, dos motivos que dão origem e validade 
relativa aos destrambelhados irmãos que se excedem no direito de 
saber, pensar, sentir e agir estupidamente. Vamos, prezado Irmão 
Paulo VI, em busca dos testemunhos da Verdade Revelada, através 
dos seguintes itens:
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1 – Os testemunhos sobre o Princípio ou Deus, datam de muitas 
centenas de anos antes de Moisés e de Jesus; datam do período 
Búdico-Védico atravessando os milênios onde pontilharam cintilan-
temente Hermes, Zoroastro, Crisna, Orfeu, etc. E o mesmo Moisés 
reporta-se, no Gênese, aos Patriarcas de antes e de após Dilúvio, 
que de modo algum foi Universal, mas parcial. E não padece dúvida 
qualquer, Irmão Paulo VI, de que a Revelação, a comunicabilidade 
dos anjos, espíritos ou almas, sempre foi presente, na vida de tais 
Grandes Reveladores. Não nos esqueçamos de anotar os grandio-
sos feitos de Rama e de Pitágoras, um lá muito longe na poeira dos 
milênios, outro pouco antes de Jesus, porém os dois, como todos 
os demais da gloriosa Ordem dos Grandes Reveladores, ostentan-
do o lábaro luminoso da Revelação.

E dos Profetas hebreus, imensos filtros da comunicabilidade dos 
anjos, espíritos ou almas, é preciso dizer alguma coisa? A Bíblia 
inteira não é, dos tratados teofânicos, carismáticos ou mediúnicos, 
o maior de todos?

2 – E não apenas o maior de todos, Irmão Paulo VI, mas também 
o verdadeiro clamor profético, o anúncio de Deus ou do Princípio, 
revelando a todos os Seus filhos, que um dia viria um alguém, para 
tornar a Graça da Revelação Generalizada, a verdadeira herança 
consoladora. Como a Lei de Deus ou Código Moral já estava no 
mundo, definindo de uma vez para sempre a necessidade funda-
mental de conduta moral entre os irmãos, para haver harmonia 
em todos os sentidos, importava que viesse o Filho Exemplar, ou 
Modelo, e que a Revelação fosse generalizada. O maior dos docu-
mentos, que é a Lei, aqui o damos resumido:

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.

3 – Se Moisés recebeu a Lei por via mediúnica ou carismática, 
ou através da comunicação dos anjos ou espíritos, devemos com-
preender, Irmão Paulo VI, que na vida de Jesus, tudo foi, antes, 
durante e depois, comunicação de anjos, espíritos ou almas, anun-
ciando, guiando, produzindo grandes fenômenos mediúnicos, etc. 
Quem não sabe de Gabriel, sobre o que anunciou? E dos sonhos de 
José? E das afirmações de Jesus, de que teria as legiões de anjos ou 
espíritos ao Seu redor? E no Tabor, com Moisés e Elias? E as expul-
sões de maus espíritos?

4 – Pois foi essa Graça da Revelação, Irmão Paulo VI, que Jesus 
veio tornar para toda a carne. Leia os textos bíblicos alinhados 
abaixo, e observe bem o que foi o Cristianismo deixado por Jesus, 
que nenhuma parecença tinha com a caricatura que vive pelo 
mundo, forjado a partir de 325, por Constantino, para dar cobertu-
ra aos interesses de Roma, do seu então decadente Império.

“Porque havendo Jesus recebido do Pai a promessa do Espírito 
Santo, ao ser levantado, derramou a este sobre nós, como agora 
estais vendo e ouvindo” – Atos, 2, 33.

“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.

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

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

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

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

“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras 
línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem” – 
Atos, cap. 2.
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“Porque, sendo exaltado por Deus, e, tendo recebido de Deus 
a promessa do Espírito Santo, derramou a este sobre vós, como 
agora o estais vendo e ouvindo” – Atos, 2, 33.

“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 maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimen-
to dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro as interpre-
tações” – I Ep. Coríntios, cap. 12.

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

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

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

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

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

“Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia” – Apo-
calipse, cap. 19.

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

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

“Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo” 
– Atos, cap. 8.

“Pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal” – Atos, cap. 7.
“Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasa-

dor” – Salmos, 104. (Cuidado com certas Bíblias adulteradas).
“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo” 

– Atos, cap. 13.
“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10.
“E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, 

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

prodígios pelo nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.

Aos errados propositais, Irmão Paulo VI, cabe o direito crimino-
so de pretender que o Cristianismo deixado por Jesus seja clerical, 
de rótulos ou títulos forjados por homens, vestes fingidas, litur-
gias, sacramentos ou formalismos, imagens ou culto de ídolos, ou 
mesmo o culto dos discursozinhos histéricos, tão do gosto do clero 
protestante, filho do clero romano, e com o que também espoliam 
gordos rebanhos. Cristianismo é o cultivo sadio e intenso da Lei 
de Deus, do Divino Exemplo de Jesus Cristo, e, simplesmente, da 
Revelação por Ele generalizada, no Glorioso Pentecostes.

 5 – Irmão Paulo VI, em Deus ou Princípio não há mistérios, 
milagres ou enigmas, porque é Onipresente, Onisciente e Onipo-
tente, ou o Divino Centro Manifestador, Sustentador e Destina-
dor. Todos os descobrimentos, feitos pelos filhos do Princípio, ou 
Deus, Espírito e Verdade, provam que existem LEIS FUNDAMEN-
TAIS a determiná-los, a dirigi-los, queiram ou não os mesmos filhos 
de Deus. Jamais descobrirá o homem alguma coisa, Irmão Paulo 
VI, que seja fora de ORDEM FUNDAMENTAL, ou que não prove a 
existência de UMA CAUSA PRIMÁRIA DETERMINANTE. Deus, ou o 
Princípio, jamais deve ser procurado fora e longe, do Cosmo ou do 
homem, mas sim na ORIGEM, NA ESSÊNCIA, NO MOVIMENTO E 
NA FINALIDADE DE TUDO E DE TODOS. No Sagrado Princípio tudo 
tem origem e tudo é parte e relação, e a VERDADEIRA INICIAÇÃO 
assim ensina, desde os primórdios da Revelação, desde o Período 
Búdico-Védico.

6 – Irmão Paulo VI, aqui está o problema: Jesus veio ao mundo 
no tempo certo, para deixar Exemplificação de paciência, perdão e 
renúncia até à morte física, e para generalizar a comunicabilidade 
dos anjos ou espíritos, a fim de Seus irmãos menores terem certe-
za da Origem Divina, da Evolução Gradativa, da Responsabilidade 
Moral, da Comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, 
e, acima de tudo, que há UMA SAGRADA FINALIDADE A SER ATIN-
GIDA. E saiba, Irmão Paulo VI, todas as ignorâncias, todos os erros, 
todas as falsas ciências ou falsas bondades, postos em prática 
pelos filhos do Princípio ainda INCONSCIENTES DISSO, jamais tira-
rão a VERDADE do seu lugar. Se Roma não tivesse chamado COISA 
DE BELZEBU, ou diabólica, ao Batismo de Revelação, trazido por 
Jesus para toda a carne, a Humanidade agora não estaria sofrendo 
de tamanha ignorância, materialismo e brutalidade, procurando 
resolver os seus mais prementes problemas com violências e com 
morticínios clamorosos.
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7 – Deus o abençoe, Irmão Paulo VI, e a todos os Seus filhos, 
para que, de uma vez para sempre, entendam isto: Ninguém triun-
fará fora da Lei de Deus, da Divina Modelagem de Jesus e do Cul-
tivo Sadio da Revelação. Com isso todas as VERDADES INICIÁTICAS 
farão unidade, e, com isso todas as conquistas científicas darão os 
mais grandiosos resultados. Porque todos tereis de desencarnar, 
mais tarde ou mais cedo, e prestareis contas absolutas à DIVINA 
ORDEM MORAL QUE TUDO REGE, isto é, à JUSTIÇA DO PRINCÍPIO.

Quanto aos que pretendem a importância de matar Deus, 
vamos deixá-los entregues à própria imbecilidade, pois o deus que 
eles querem matar nunca existiu, é o conceito antropomórfico que 
morre, para que DEUS, DIVINA ESSÊNCIA GERADORA, SUSTENTA-
DORA E DESTINADORA, venha a ser reconhecido para sempre, e, 
acima de tudo, para que cada um saiba e viva, a certeza de ser 
uma CENTELHA DIVINA em processo de autocristificação. Mas, 
lembre-se: Sem Lei, sem Cristo e sem Revelação, tudo dará em 
trevas e dores, ou pranto e ranger dos dentes. E se você, prezado 
Irmão Paulo VI, quiser ouvir mais uma voz honesta e tristonha, las-
timando os erros cometidos pelos fundadores do catolicismo, ou 
inimigos do Consolador Generalizado por Jesus, leia o seguinte, da 
revista Seleções, mês de maio, 1968, pág. 66:

“Seria proveitoso se pudéssemos ter uma sarça ardente, como 
Moisés, ou uma Estrada de Damasco, como Paulo. Mas não tenho 
notícia de nenhum sacerdote a quem tais coisas tivessem aconteci-
do. Pensa a maior parte das pessoas que todo sacerdote deverá ter 
percebido uma visão ou ouvido um apelo. Mas os sacerdotes são 
quase todos tão cegos e surdos como as demais pessoas.”

Porque as páginas evangélicas provam, que Jesus veio batizar 
em Espírito Santo, ou generalizar a Revelação, ou derramar do 
Espírito Santo sobre toda a carne, precisamente para que todo o 
filho de Deus tenha o seu Monte Tabor, a sua Sarça Ardente, a sua 
Estrada de Damasco... e muito mais ainda, porque a Revelação, ou 
comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, de tudo irá dando 
cumprimento e contas, consoante as palavras do mesmo Divino 
Molde.

Ao ministro Robert K. Hudnut, autor do artigo intitulado SUR-
PREENDIDOS POR DEUS, aqui deixamos o nosso louvor, pela cora-
gem de dizer o que disse, da surdez e da cegueira dos sacerdotes... 
Surdez e cegueira que, como provam os séculos que sucederam à 
fundação do catolicismo romano, vêm prejudicando a Humanida-
de, tornando-a materialista e bruta, cavando seu próprio túmulo 
no vale da imoralidade e dos destrambelhos sensuais.
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DESPERTAI O CRISTO INTERNO

Este é o resumo de uma grandiosa mensagem, através da qual 
é focalizada a Origem, Evolução e Sagrada Finalidade do Espírito. 
Como não poderia ser de menos, a recomendação é para o desa-
brochar do Cristo Interno, em lugar de adular o Cristo Externo, 
tão do gosto das clerezias exploradoras, das igrejinhas, panelas 
e panelinhas mandonistas, e outras modalidades de monopólios 
para a defesa de interesses subalternos.

Jamais Me disse salvador, redentor e afirmações assim, 
Da Lei Me fiz o Exemplificador, o Modelo que não tem fim,
Porque cada qual terá de ser, assim como se realizar,
Visto que a Justiça do Pai, jamais será de enganar...

Fora da Lei não há Verdade, Amor e nem Virtude,
Mas há ignorância e mentira, e há farisaica atitude,
E da Lei Eu Sou testemunha, Sou a Ressurreição e a Vida,
Eu e Ela formamos UM, representamos a Excelsa Medida.

Apegai-vos à Lei de Deus, ao Divino Código de Moral,
Tomai exemplo de Mim, tende apego à Conduta Vertical,
Pois fora da Lei e de Mim, não tereis a fiel Revelação,
E, sem o Tríduo Fundamental, chafurdareis na escuridão...

Emanada a centelha, transita pelos Reinos, desabrochando,
Formam-se as coroas energéticas, e se vai emancipando,
É a consciência que se revela, que lenta vem surgindo,
Pois é um Cristo que se realiza, que se vem definindo.

Viver é lutar, e nos milênios tudo vai desenvolvendo,
Enfrenta cruciantes lapidações, e assim vai crescendo,
Se cai torna a levantar, em busca da Divina Realidade,
Aquele Divino Centro Gerador, que é a sua Paternidade.

Também fui como vós sois, e Me fiz lutando assim,
É lutando que vencereis, que vos igualareis a Mim,
Porque uma é a Lei de Deus, jamais havendo parcialismo,
E fora Dela tudo fracassa, quem vence é o abismo...

Fiscalizai as vossas obras, aplicai-vos ao que é Bom,
Praticai felizes atos, que o Amor é o Supremo Dom,
Pois em Deus não há contradição, é o Senhor Onisciente,
E a Lei é Código Moral, a fala do Espírito Onipotente.

Vós sois deuses, centelhas emanadas do Pai Onipresente,
E o Seu Reino está em vós, mas em estado ainda latente,
Portanto fugi aos dogmas, não forjeis criminosos tabus, 
Restos de podres farisaísmos, sombras da infame cruz...

Não fabriqueis tabelinhas, abandonai as torpes manias,
Não santifiqueis livrecos, falhos em suas sabedorias,
Pois eles mesmos advertem, contra as suas limitações,
Afirmando que ensinam pouco, das Gloriosas Extensões.

Não dogmatizeis sobre a falha e incompleta Codificação,
Não crieis camarilhas, produtos da farisaica podridão,
Pois na Codificação prometemos transmitir outras lições,
A par de outros tempos, apontando aos Divinos Clarões.

No Evangelho Eterno estão as chaves da Eterna Sabedoria,
Como prometemos no Apocalipse, naquela nossa profecia,
E Ele tudo ensina, porque em Deus tudo é e se realiza,
E em vós mesmos está a Virtude, aquela que autodiviniza.

O Pai é o Divino Centro Gerador, é a Divina Realidade,
Sendo Centelhas Dele, vireis a ser Glória e Santidade,
Porque voltareis à UNIDADE, filtrando poderes sem fim,
E o Evangelho Eterno tudo ensina, da Origem até a mim.
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A SUPREMA EPÍSTOLA

Ninguém se iluda, pensando que a Restauração do Cristianis-
mo seria, em sua totalidade, apenas aquilo que os livros espíritas 
do século passado apresentam, ou representam. Somente a pes-
soas ignorantes, ou portadoras de muita má-fé, cabe semelhante 
conceito. Temos uma linha-mestra a ser observada, e ela envolve 
tudo quanto foi feito, desde os mais remotos reveladores, estando 
como está no presente, e tendo pela frente tudo aquilo que terá 
de ser feito. Não agimos por conta de igrejinhas e panelinhas, mas 
sim por compromisso em face da VERDADE DOUTRINÁRIA FUN-
DAMENTAL. Praticai a Lei de Deus, a Exemplificação de Jesus e a 
Revelação, e estareis unindo as raças, os povos, as nações, as famí-
lias e os indivíduos. Esta MENSAGEM DIVINA está contida no Livro: 
EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, e está prometida 
no capítulo 14 do Apocalipse.

ORAÇÃO A DEUS

“Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós que excedeis em 
força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da 
sua palavra” - Salmos, 103, 20.

Princípio Emanador, Pai Onipresente,
Senhor do Todo, e do Amor Onipotente,
Que a tudo Emanas, Sustentas e Destinas,
Através de leis Eternas, Perfeitas e Divinas.
A Ti rogamos, Princípio Todo-Poderoso,
Tuas Divinas Graças, de Pai Misericordioso,
Para que Teus Santos Espíritos, os Mensageiros,
De Tuas Divinas Bênçãos, se tornem despenseiros.
Despenseiros de Paz e de Saúde,
Ensinando a VERDADE, o AMOR e a VIRTUDE,
Para que cheios de Luzes, e mui conscientes,
Vivamos as Tuas Leis, Simples e Onipotentes.
Na dor, concede-nos a fortaleza,
E às duras provas, que vençamos com nobreza,
Para que, ressarcindo faltas, venhamos a progredir,
Até virmos a ser Cristo, no mais breve do porvir.
Senhor, tem piedade das fraquezas,
De nossas falhas, destas humanas incertezas,
Fazendo que Teus Mensageiros, em suas atuações,
Nos advirtam e ensinem, trazendo fartas consolações.
Na Tua Clemência, Pai Divino, aguardamos,
E o Teu Poder, para Teus Mensageiros rogamos,
Para, atraindo multidões, concitá-las à Tua Via,
À VERDADE QUE LIVRA, tendo o Teu Cristo por Guia.
Envia Santos Mensageiros, ó Deus,
Para todos conhecerem, e não haver labéus,
Pois ao Consolador confiaste Graças e Venturas.
O Amparo que Te rogamos, para todas as criaturas.
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ORAÇÃO CRÍSTICA

Sagrado Princípio do Universo, que em Ti mesmo crias, susten-
tas e destinas. Senhor do Infinito, das Leis, das vidas e das virtudes.

Sagrada Causa Primária, onde tudo é, movimenta e atinge a 
finalidade.

Pai Divino, Tu que és o Alicerce, o Esteio, a Luz e a Glória, guia 
nossos passos, para que a Lei seja o nosso Caminho, para que o 
Amor seja o nosso Pão Eterno, para que a Graça seja a nossa Con-
solação Imperecível.

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

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

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

Princípio Sem Fim do Cosmos, impele-nos ao Conhecimento 
Perfeito, para que possamos saber certo, pensar bem, sentir amo-
rosamente e praticar divinamente.

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

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

Reino que estando no seio dos mundos, das formas e das transi-
ções, está entretanto acima de mundos, formas e transições.

Dá-nos, Pai Divino, a Consciência da Unidade, a fim de que pos-
samos sentir e viver as Harmonias do Infinito; e que, assim sendo, 
ó Pai Santo, venhamos a transformar a Terra na Jerusalém Celes-
tial, Reino de Paz e Ventura, alijando para sempre, do mundo, a 
ignorância, a treva e a dor.
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PROGRAMA DE CONDUTA,
PARA MERECER AJUDA ESPIRITUAL

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

Neste livrinho apresentamos as orações a Maria e a Bezerra de 
Menezes.

Saiba ler e faça uso correto de sua consciência, aplicando sua 
inteligência e sua força de vontade. Você é um espírito, uma cen-
telha de Deus encarnada e, portanto, vive irradiando força mental, 
energia e fluidos. Seja consciente de seus direitos e deveres, para 
consigo mesmo, Deus e seus irmãos. Procure funcionar bem.

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

Assista boas reuniões de passes, irradiações e curas espiritu-
ais, pois é orando pelos outros, no meio dos outros, que se adqui-
rem méritos e se permutam energias e fluidos, que são altamente 
curadores. Os Guias Espirituais usam tais elementos, para rea-
lizar muitos trabalhos, inclusive operações espirituais, em quem 
as merecer. Concorra para o bem dos outros, se quiser ter o seu 
mesmo bem.

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

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

UM MARAVILHOSO RECURSO

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

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

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

3 – Use, de preferência, uma destas horas: 6, 12, 18, 21;
4 – Troque a água e a flor, quando esta estiver murcha;
5 – Ao lado desse copo, pode por um outro, ou vasilhame qual-

quer, com objetivo da água ser fluidificada, para ser tomada aos 
goles, ou com medicamentos;

6 – Se não souber ler, deixe a Oração a Maria junto ao copo;
7 – E procure conhecer o ESPIRITISMO FUNDAMENTAL. Lem- 

bre-se de que, para a Lei de Deus, a Divina Modelagem de Jesus 
Cristo e a Revelação ou Consolador generalizado por Jesus, cada 
consciência é diretamente responsável.
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ORAÇÃO A MARIA

Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rin-
cões inferiores da vida, para que neles aflore o desejo de Conhe-
cimento, Certeza e Bondade, deixando de parte as idolatrias, os 
paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de culto 
espiritual.

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

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

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

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

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

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

Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver.
Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos 

da vida.
Ouvi, ó Símbolo das Mães, a voz dos que não podem falar.
Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de 

misericórdia.
Dominadora de paixões, sede o anjo guardião, daqueles que 

temem resvalar nas vielas do pecado.
Consoladora dos aflitos, ungi com o Bálsamo do Amor aos que 

se encontram de coração angustiado.

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

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

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

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

Apontai, ó luminosa estrela, ao Testamento da Moral, do Amor, 
da Revelação, da Sabedoria e da Virtude, para que todos os filhos 
do Altíssimo encontrem, de uma vez para sempre, os braços aber-
tos do Divino Amigo.
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ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES

Nós Te rogamos, Pai de Infinita Bondade e Justiça, as graças de 
Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de com-
panheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, 
curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aque-
les que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos 
que desejarem conhecer a Verdade e assistindo a todos quantos 
apelam ao Teu Infinito Amor.

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

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

ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS

Ao Sagrado Princípio do Todo invocamos, do mais íntimo de 
nossa Consciência, em sinal de reverência à Verdade, ao Amor e à 
Virtude, propositando cooperar junto às Legiões de Pretos Velhos, 
Índios, Hindus e Caboclos, para os serviços que são chamados a 
desempenhar na Ordem Doutrinária.

Ao Cristo apelamos, como Diretor Planetário e Senhor dos Sete 
Escalões em que se distribui a Humanidade Terrestre, composta 
de encarnados e desencarnados, desejando oferecer colaboração 
eficiente, de caráter fraterno, em defesa da Verdade e da Justiça, 
contra aqueles que, contrariando os Sagrados Objetivos da Vida, 
se entregam aos atos que contradizem a Lei de Deus.

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

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

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

Que às numerosas legiões de Hindus, profundamente ligadas às 
mais remotas Civilizações do Planeta, formando portanto nas Altas 
Cortes da Hierarquia Terrestre, sejam concedidas pelo Senhor 
Planetário as devidas oportunidades, para que forcem, susten-
tem e imponham a Suprema Autoridade. Que nesta hora cíclica, 
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em que a Terra transita de uma para outra Era, as Mentes humanas 
possam receber os eflúvios da Pureza e da Sabedoria, a fim de que 
sintam os Divinos Apelos do Cristo, em favor dos Santos Desígnios 
do Pai amantíssimo, que é a divinização de todos os filhos.

Que as legiões de Caboclos, humildes e bondosos, tão liga-
das aos que peregrinam a encarnação, para efeito de expiações, 
missões e provas, a todos possam envolver, proteger e sustentar, 
desde que se esforcem a bem da Moral, do Amor, da Revelação, da 
Sabedoria e da Virtude, pois que, fora dessa Ordem Doutrinária, 
não há Evangelho.

ORAÇÃO PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA

 Peço a Deus, o Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, 
e ao Cristo Planetário, forças para as Legiões Angélicas ou Men-
sageiras, para que possam lutar contra o Mal, em qualquer forma 
que se apresente, e vencê-lo.

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

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

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

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

EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS é aquele 
EVANGELHO ETERNO que vos foi prometido no cap. 14, do Apoca-
lipse. Esta MENSAGEM DIVINA vos ensina, como não poderia ser 
de menos, VERDADES DIVINAS jamais ensinadas antes, em Bíblias, 
Testamentos e Codificações quaisquer. É o AVISO DIVINO, antes do 
dilúvio de fogo e da separação entre cabritos e ovelhas. Ensina, 
com fartíssima documentação, o PORQUÊ de se encher a Huma-
nidade de grandes médiuns ou profetas: videntes, clarividentes, 
psicômetras, desdobrantes conscientes, etc. Avisa, sobre o fim das 
religiões, em virtude do TRIUNFO DA VERDADE QUE DIVINIZA!

Contém as mais vibrantes e necessárias Orações, sendo, portan-
to, o livro dos que realizam reuniões de passes, irradiações e curas 
espirituais; é o livro de cabeceira de todos aqueles que prezam 
as VERDADES ETERNAS, PERFEITAS E IMUTÁVEIS DE DEUS, porque 
sabem que devem atingir a uma SAGRADA FINALIDADE, que é a 
UNIÃO DIVINA, também chamada AUTOCRISTIFICAÇÃO.

ACIMA DE CONCEITOS HUMANOS

 1 – Deus, o Divino Centro Gerador, que em Si Mesmo Emana, 
Sustenta e Destina, por Ser Essencial, ou Espírito Eterno, Perfeito e 
Imutável, Onisciente, Onipresente e Onipotente.

2 – Só é e existe, e acontece, espiritual e materialmente, ou em 
termos de Leis, Elementos e Fatos, como Deus quer, para a fina-
lidade que Deus determina, pois em Deus e Suas manifestações 
não há inversões de ordens. Os fatos, por serem fatos, provam as 
causas determinantes, e, portanto, os contrastes nada mais fazem 
do que testemunhar as Leis Divinas, assim como estas testemu-
nham a Divindade, o Divino Centro Gerador, ou Deus.

3 – A manifestação material, a chamada Criação Cósmica ou 
Material, começa com a Luz Divina, a primeira manifestação de 
Deus, do Espírito Essencial, no sentido da matéria. Em síntese, esta 
é a sequência: Divino Centro Gerador, Luz Divina, Energia, Subs-
tância, Sólido. Depois de Deus nada mais é simples, e, portanto 
deve-se entender assim: Luzes Divinas, Energias, Éteres, Substân-
cias, Sólidos. Isto é, tudo são gamas.

4 – A manifestação espiritual, a chamada Criação Espiritual, as 
centelhas espirituais, também obedecem à lei das gamas, não na 
Essência, mas nas gradações evolutivas ou hierárquicas. Por isso 
foi dito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É 
o espírito, não o corpo. Depois, portanto, de haver sido a centelha 
emanada, ou de ter sido manifestada por Deus, o Divino Centro 
Gerador, o mais tudo é derivância, é consequência. Ninguém é e 
existe porque quer, mas sim em virtude de Um Supremo Poder 
Determinante.

5 – Para a manifestação, ou manifestações, ou a chamada Cria-
ção, que se divide em espiritual e material, há leis regentes. Nada 
é absolutamente livre, porém tudo tem, em si mesmo, as verdades 
da Origem Divina e das Leis Regentes. Para a chamada criação espi-
ritual a Lei Moral é a Suprema Lei, e quanto mais o espírito evolui, 
ou desabrocha, tanto mais a compreende. Por isso há esta asserti-
va: Fora da Divina Ordem Moral tudo é ignorância e fracasso.



Osvaldo Polidoro Cristianismo Verdadeiro e Orações

32 33 www.uniaodivinista.orgwww.uniaodivinista.org

6 – A História dos Mundos e das Humanidades é uma só, nos 
fundamentos, e também nos movimentos, ou em tudo que lhes 
constitua tramitação. As diferenças não são senão relativas. E como 
a relatividade é por Determinação Divina, tudo têm força de lei, 
ninguém tendo o direito de pretender escandalizar os fatos. Haja, 
para tudo, em todos os sentidos, estudo e bom proveito, análise e 
bom encaminhamento.

7 – Nenhuma verdade, por mais relativa que seja, deve ser 
escandalizada. Isto é, nenhuma força deve ser escandalizada, 
mas sim compreendida e encaminhada. Tudo tem o seu porquê, 
mesmo que o homem não saiba, e, portanto, deve o homem pro-
curar conhecer, para bem aplicar. Ignorar, negar ou usar mal, é 
próprio de espíritos inferiores, por simples ignorância ou capciosas 
intenções.

8 – O que mais deve interessar ao homem, ou centelha ema-
nada, ou manifestada, não é Como Deus Cria ou Manifesta, mas 
sim como comportar-se, assim que chega ao ponto de poder com-
preender a importância do Poder Moral. Ninguém precisa inco-
modar-se com a parte de Deus, ou Divino Centro Gerador, mas 
sim, com a sua parte, com o seu mesmo comportamento.

9 – O homem, as centelhas emanadas, em geral, vêm a compre-
ender, muito lentamente, aquilo que em Deus sempre foi Eterno, 
Perfeito e Imutável. O mais importante, para o seu desabrocha-
mento, é reconhecer que em si mesmo está o Reino de Deus, Reino 
que não virá com mostras exteriores. Isto é, tem em si as Virtudes 
Divinas que, desabrochadas, farão a sua União com Deus, ou volta 
consciente à Divindade. Reconheçam isto: Deus eram e Deus vol-
tarão a ser. Este é o Sagrado Objetivo da Vida, que todos deverão 
atingir.

10 – Quantos milhões de anos a centelha gasta, para atingir a 
espécies hominal, não é o que mais importa; o que importa, real-
mente, é que a condição humana, como é conhecida, é apenas 
trânsito no rumo da Divinização Total. Lembrem-se bem da Volta à 
Divindade, através do Processo Evolutivo Normal.

11 – Dizer SIM e NÃO, tal é o que o homem tem feito. E muito 
SIM já virou NÃO, e do NÃO virou SIM, por causa das relatividades 
do conhecimento humano. O que recomendamos, portanto, é não 
usar muito a ignorância e a hipocrisia... Certo é que usareis, entre-
tanto, antes de atingirdes outros níveis hierárquicos.

12 – Atentem bem para esta verdade histórica: As mais antigas 
de vossas registrações escritas, e orais, são de caráter iniciático. 
O Divino Centro Gerador jamais deixou de avisar suas centelhas 
manifestadas, ou emanadas, ou filhos, nos precisos tempos, atra-
vés de Suas centelhas mais evoluídas. Deus serve a uns, entendam 
bem, através de outros. No curso da escalada evolutiva, todos são 
alunos e mestres, e vice-versa.

13 – Iniciações, sem as leis e os fatos da reencarnação e da comu-
nicação dos espíritos, jamais seriam possíveis. Só aos ignorantes e 
tribofeiros é permitido o fato de negar as leis acima mencionadas. 
Partindo de tais erros, tais errados se metem a praticar outros... A 
história das religiões é a mesma das mentiras e das traições contra 
as Iniciações Fundamentais.

14 – A Lei Moral é Inderrogável. Os Dez Mandamentos a teste-
munham, e, como podem e devem entender, não mandam pro-
curar religiões quaisquer, mas sim o cumprimento dos deveres 
morais. Negar a Lei de Deus é próprio dos ignorantes e hipócritas.

15 – O Cristo Divino Molde é inderrogável. Muitos missionários 
vêm ao mundo, ou plano dos encarnados, mas vem, em tempo 
próprio, um Modelo de Conduta. Como a Divina Ordem Moral 
é acima de Ciências, Filosofias e Religiões, Artes, etc., o Divino 
Modelo mandou PROCURAR A VERDADE, não as religiões. Enten-
dam bem, para não se tornarem ridículos, confundindo as VERDA-
DES DIVINAS com os tribofes humanos.

16 – De Cima para baixo funcionam as VERDADES VERTICAIS 
DE DEUS, e de baixo para Cima, como não poderia ser de menos, 
movimentam-se os conceitos e preconceitos humanos, isto é, suas 
ciências, filosofias, religiosismos, artes, etc. Desde as Primitivas 
Grandes Revelações, os ensinos iniciáticos fundamentais foram 
muito e muito adulterados pelos conceitos humanos, principal-
mente pelos cleros, ou os meios de vida, que grupos humanos 
arranjaram, com astúcia. Não confundais as Grandes Revelações 
com as vossas maliciosas religiões.

17 – É imperioso estudar os Budas, Rama, os Vedas, os Hermes, 
os Zoroastros, os Patriarcas de antes e de  pós Dilúvio, Crisna, Orfeu, 
Moisés, os Profetas, O Cristo Inconfundível ou Divino Molde, os 
Apóstolos. De todos os antigos Grandes Iniciados, quem realmen-
te ficou com menos documentação foi Pitágoras, e isso é muita 
infelicidade para a Humanidade, porquanto, em muitos sentidos 



Osvaldo Polidoro Cristianismo Verdadeiro e Orações

34 35 www.uniaodivinista.orgwww.uniaodivinista.org

das investigações espirituais, foi o maior que a Terra conheceu. 
Repetimos: não confundais os Grandes Reveladores com os vossos 
religiosismos clericais.

18 – A lei de seguimento ou sequência é fato indiscutível na His-
tória das Revelações. Por isso Jesus advertiu aos Apóstolos, certa 
vez, dizendo: “Vós estais colhendo o que outros semearam...” Sim, 
pois da Bíblia Atlante, da qual só restam referências muito vagas, 
para os encarnados, todas as outras foram tendo origens, porque o 
Lastro Iniciático nunca se perdeu e nem jamais se perderá...

19 – Não olvidem a presença da Revelação, do Consolador, ou 
do chamado Espírito da Verdade, no seio das Antigas Grandes 
Revelações... Era cultivado com muito zelo, secretamente, ou de 
modo esotérico, nos Templos Iniciáticos. A História de tais Orácu-
los registra estas palavras: gópis, pitonisas, sibilas, vestais, profetas 
e profetisas, etc. São nomes de médiuns, como agora os chamais, 
isto é, pessoas dotadas, ou carismáticas, através de cujas faculda-
des os encarnados sempre tiveram como entrar em contato com o 
plano dos desencarnados.

20 – Vultos de muito gabarito iniciático procuraram, no seio das 
Antigas Revelações, generalizar a Revelação, ou Consolador, cuja 
função é advertir, ilustrar e consolar. E quando veio o Cristo Divino 
Molde, nada mais fez do que deixar a Excelsa Doutrina do Cami-
nho, fundamentada na Moral da Lei de Deus, na Sua mesma Divina 
Modelagem e no Cultivo da Revelação Generalizada no Pentecos-
tes. Tudo quanto disserem em contrário é falso, venha de quem 
vier, seja qual for o pretexto. Por causa das falhas, das omissões e 
dos erros da Codificação, muitos espíritas vivem para afirmar con-
ceitos errados...

 21 – Que foi o Pentecostes, tal como o ensina o capítulo 2, do 
Livro dos Atos dos Apóstolos? Estudem a História da Generaliza-
ção da Revelação, lendo com inteligência e honestidade os textos 
seguintes:

“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.

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

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

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

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

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

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

“Porque havendo Jesus recebido do Pai a promessa do Espírito 
Santo, ao ser levantado, derramou a este sobre vós, como agora o 
estais vendo e ouvindo” – Atos, 2, 33.

“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 maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimen-
to dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro as interpre-
tações” – I Ep. Coríntios, cap. 12.

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

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

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

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

“Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às Igrejas” 
– Apocalipse, cap. 2.

 “Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia” – Apo-
calipse, cap. 19.



Osvaldo Polidoro Cristianismo Verdadeiro e Orações

36 37 www.uniaodivinista.orgwww.uniaodivinista.org

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

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

“Então lhes impuseram as mãos, e receberam o Espírito Santo” 
– Atos, cap. 8.

“Pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal” – Atos, cap. 7.
“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo” 

– Atos, cap. 13.
“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10
“E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, 

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

prodígios pelo nome de Teu santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.
22 – Se os espíritas fossem bons conhecedores das Antigas 

Grandes Revelações, e verdadeiros estudiosos das verdades pro-
féticas, ou evangélicas, os meios espíritas não estariam cheios de 
verdadeiros parvos, ou imbecis, fantasiados de donos do Espiritis-
mo, dos espíritos, das mediunidades e dos espíritas. Essa cama-
rilha farisaica, que faz da Codificação, obra que se afirma falha, 
incompleta, integralmente carecente de progresso e de reparos, o 
seu pedestal de mandosismos farisaicos, não teria onde se firmar, 
se os espíritas procurassem realmente conhecer as Verdades Inici-
áticas Fundamentais.

23 – Transformar ensinos primários em tabus sempre foi do 
expediente repugnante de certos grupinhos, para meter cabresto 
nos tolos que os aceitam. Foi assim que surgiram as clerezias, os 
farisaísmos, e toda sorte de ações prejudiciais ao progresso dos 
espíritas.

24 – O Cristianismo é o cultivo da Lei de Deus, da Divina Mode-
lagem de Jesus Cristo e do Cultivo Sadio da Revelação. Traduzin-
do a palavra anjo pela palavra espírito, bem se entende que a 
Bíblia é, simplesmente, UM TRATADO MEDIÚNICO. Do Gênese ao 
Apocalipse, só contém Espiritismo. E para ficar com a Lei, o Cristo 
e a Revelação ninguém precisa ser escravo de podridões farisaicas, 
antigas ou modernas, bem ou mal fantasiadas... É difícil entender 
isso?...

25 – A Bíblia é, apesar dos seus altos e baixos, uma obra que 
historia, como nenhuma outra, as verdades mediúnicas. Ensinem 
os espíritas, como lhes cumpre, a Humanidade a ler a Bíblia, e tudo 
se tornará mais fácil, para evangelizar a mesma Humanidade.

26 – Afirmarem, os espíritas, que Jesus prometeu o Consolador 
para dezoito ou vinte séculos mais tarde é pura burrice... simples 
ou proposital, mas é. Ninguém tem o direito de se enganar, e muito 
menos aos outros...

27 – A falsa bondade e a falsa ciência são os meios de que se 
valem os farisaísmos, em tempos quaisquer, para estabelecer suas 
prepotências mandonistas. O Espiritismo já está empanturrado 
dessas porcarias... Ignorâncias e pieguismos estudados, tiradas de 
efeito, com apelos a Jesus e a Kardec, andam fazendo suas politi-
calhas sórdidas entre os espíritas menos avisados... Muito cuidado 
com os que falam muito em amor, paciência, perdão, tolerância, 
etc. O fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, sempre agiu desse 
modo...

28 – De muito longe em longe, aparece alguém no cenário 
humano, para FALAR COM AUTORIDADE, não para cogitar das VER-
DADES DIVINAS...

29 – Se chega a hora de perdoar setenta vezes sete, também 
chega a hora de não dar dádivas aos cães e pérolas aos porcos...

30 – Se chega a hora de dar a túnica, ou até a camisa, para quem 
já tirou a túnica, também chega a hora de sacudir o pó dos sapatos 
contra quem não deseja respeitar a VERDADE...

31 – Se puderem, sejam amorosos, pacientes e perdoadores, 
como o foram João Batista, o Cristo Divino Molde e seus segui-
dores... Dizer as VERDADES, tal como Deus quis, não os homens, 
lhes custou a vida... Outra vez repetimos: Muito cuidado com o 
fermento dos fariseus, que é a hipocrisia... Apelem para a VERDA-
DE RUDE, mas nunca para as mentiras piegas, para a covardia e o 
fingimento...

32 – O maior sentimento de amor, de Jesus, foi assim expos-
to: “Quem se esbater contra esta Rocha rebentar-se-á, e quem 
contra Ela se levantar, será esmigalhado”. A Verdade, o Amor e a 
Virtude não mentem, não fingem, não enganam, jamais tripudiam 
sobre a Divina Ordem Moral que Rege a chamada Criação, e que, 
realmente, é manifestação de Deus.
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33 – A Autoridade Moral da Lei de Deus e de Jesus nunca adulam 
ninguém. Com as DUAS TESTEMUNHAS, FIÉIS E VERDADEIRAS, se 
fica ou não fica, porque ninguém pode servir a dois Senhores.. Há 
muita diferença, entre encarar a Terra pelo prisma do Céu, e enca-
rar o Céu pelo prisma da Terra. Podem entender isso?...

34 – A Lei não pede, manda:
CÓDIGO MORAL INDERROGÁVEL

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

10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.
35 – Entendam bem isto: Os Cristos, Verbos Divinos ou Elos 

Divinos, ou aqueles espíritos que formam as Comunidades Cristi-
ficadas, que dirigem Mundos e Humanidades, EXECUTAM AS LEIS 
DIVINAS, não as fabricam... Depois disso, entendam do melhor 
modo possível, ainda há o fato da INTEGRAÇÃO TOTAL EM DEUS, 
quando as centelhas voltarão a ser UNIDADE DIVINA; mas isto, por 
enquanto, é muito difícil para o vosso entendimento...

36 – Uma das VIRTUDES DIVINAS é a DIVINA UBIQUIDADE... 
Muito lentamente o espírito, ou centelha espiritual, vai desabro-
chando em si esta VIRTUDE DIVINA... E quando a tenha realizado 
integralmente, sabe o que quer dizer o VÓS SOIS DEUSES.

37 – Jesus falou nas Glórias que o Pai tem preparadas para Seus 
filhos... E elas são as mesmas Glórias do Pai...

38 – Entendam bem: Da Essência que o Pai Divino é, dela mesma 
os Seus filhos são... E como a JUSTIÇA DIVINA é acima de lorotas e 
preconceitos humanos, fora de falsas ciências e bondades, a lei de 
seleção funciona, em tempo certo, durante a escalada evolutiva da 
centelha... É difícil entender?...

39 – Assim como a centelha tem de passar pelo crivo da lei de 
seleção, também as Humanidades terão de fazê-lo... Vão herdando 
os Mundos, que cientificamente vão-se tornando mais confortá-
veis, aqueles que o forem merecendo...

40 – Quando os capelinos foram de lá expulsos, aquele Mundo 
estava nas mesmas proporções evolutivas da Terra, agora... Por 
isso mesmo, chegou a hora de os terrícolas terem de passar pelo 
crivo da lei de seleção... Haverá ovelhas e cabritos, porque a JUSTI-
ÇA DIVINA é acima de falsas bondades e falsas ciências...

41 – Por essa mesma razão, O EVANGELHO ETERNO, profetizado 
no capítulo 14, do Apocalipse, já está no mundo... Não é mais pro-
fecia, é realidade... É difícil entender isso?...

42 – Lembrem-se os que se dizem espíritas: Os lugares de 
pranto e ranger dos dentes estão cheios de espíritos que viveram e 
vivem clamando “Senhor! Senhor!” E isto, também, não é de difícil 
entendimento...

43 – Ai dos fazedores de igrejinhas, camarilhas, panelas e pane-
linhas, com o intuito de, com isso, se arvorarem em donos da 
Excelsa Doutrina do Caminho!...

44 – Sempre foi mania dos tolos, quererem ser os juízes dos 
Missionários da Verdade, do Amor e da Virtude...

45 – Viva cada um a Lei de Deus, segundo a Divina Modelagem 
de Jesus Cristo, e cultive a Revelação, segundo Moisés e Jesus 
Cristo, e isso é quanto lhe basta, como responsabilidade pesso-
al... Não queira ser dono da consciência alheia, e, menos ainda, da 
Excelsa Doutrina...

46 – De qualquer maneira, isto é verdade imortal: Os Dez Man-
damentos, Jesus e a Revelação, jamais serão escravos de homens, 
livrecos, camarilhas, corjas, etc.

47 – Que aconteceria, com os Grandes Reveladores, se fossem 
perguntar aos donos de clerezias, sobre o que tinham de fazer?... 
Que faria Jesus, por exemplo, se fosse perguntar aos sacerdotes, 
doutores da lei, escribas, fariseus e saduceus, sobre o que tinha de 
fazer?...

48 – Em que termos Kardec deveria voltar, para terminar a 
obra?...
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49 – Do Cristo das horas mansas todos se lembram; mas do 
Cristo das horas em que representava a JUSTIÇA DIVINA, do Cristo 
enérgico, que teve de dizer verdades terríveis, e que O levaram 
à cruz, poucos se lembram... Nem O pintam... E, menos ainda, 
querem lembrar aquelas terríveis advertências... Atender a tolos 
pieguismos é fácil, mas respeitar as Leis Divinas é difícil...

50 – Quem sabe, pensa e age em termos de Moral, Amor, Reve-
lação, Sabedoria e Virtude, nunca usará cabrestos feitos por imbe-
cis, com o material ignorante e medíocre de alguns livrecos, cheios 
de falhas, omissões e erros crassos...

51 – Os interesses de bolso, estômago, sexo, orgulho e egoísmo 
são aqueles que movem os doutorecos e literatelhos, petulantes 
e farisaicos, carcomidos pelo vírus maligno das prepotências man-
donistas...

52 – Interesses editoriais... Livrecos escritos... Escritozinhos 
raquíticos e chefias de igrejinhas e panelinhas farisaicas, muito 
virão, ainda, a prejudicar o progresso doutrinário...

53 – Muitos nascem para olhar para trás e para baixo, enquan-
to poucos nascem com capacidade de olhar para a Frente e para 
o Alto... E muito menos ainda, nascem os que são realmente as 
Locomotivas da Humanidade, os que são Emissários do Alto, ver-
dadeiros instrumentos do progresso humano...

54 – Quando alguém dá para fabricar fanatismos sobre homens 
e livros, por melhores que sejam, também dá, conseguintemente, 
para fabricar círculos viciosos, essa porcaria que muito tem preju-
dicado a evolução da Humanidade... E quando alguém dogmatiza 
sobre homens e livros, que se afirmam falhos, incompletos e omis-
sos, então é o império da imbecilidade que deve funcionar, para 
que o tal parvo, por ser isso, venha a comandar a outros, muito 
mais parvos ainda...

55 – Não é estranhável que existam tantos parvos; o que se 
estranha é que consigam ter tantos discípulos... Por que não ficam 
antes com a VERDADE QUE DIVINIZA, da qual Jesus disse, porque 
sempre foi VERDADE, que liberta, em lugar de pôr cabresto em 
quem quer que seja?!...

56 – Expliquem isto: Por que dentro do Espiritismo é que se 
encontra o maior número de parvos, com pretensões a mestres em 
Israel?... Por que, depois de lerem alguns livrecos, e de se meterem 
em certas Casas Espíritas, bancando dirigentes de consciências, 

tantos parvos esbanjam suas parvoíces, e encontram tantos tolos, 
que os acompanham?!...

57 – Por que, como diz Pedro numa das suas Epístolas, com tanta 
facilidade volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada de novo se 
revolve no lodaçal?!...

58 – Por que antigos sacerdotes, doutores da lei, escribas e fari-
seus imundos, perseguidores e assassinos de Profetas, Cristos e 
Apóstolos, voltam ao plano carnal, e tornam a se agrupar, fabri-
cando, de novo, suas igrejinhas, panelas e panelinhas imundas?!...

59 – Jesus advertiu, com veemência, aqueles que ficam nas 
portas do Conhecimento da Verdade, não entram e não permitem 
a entrada aos que podem fazê-lo. O Espiritismo já não está cheio 
disso? Camarilhas mandonistas, alegando que o povo não entende 
de certas verdades maiores, não vivem dogmatizando erros, falhas 
e omissões, e outras mediocridades, só para ficarem manobrando 
os tolos?!...

60 – Os verdugos da VERDADE ESPÍRITA são aqueles que pre-
tendem fazer do abecedário espírita, que é a Codificação, o ESPIRI-
TISMO TOTAL. A Codificação não é apenas abecedário, é também 
cheia de lacunas e erros, em muitos pontos... E, como sempre, ou 
em todos os tempos, igrejinhas e panelinhas surgiram, para faze-
rem dela tabuleiro de suas maquinações mandonistas...

61 – É bom que se repita esta sentença: Ensinem a Humanidade 
a ler a Bíblia, porque ela, apesar de seus altos e baixos, é menos 
cheia de burrices, ignorâncias e contradições, do que muitíssimas 
obras espíritas, principalmente mediúnicas, ou falsamente apre-
sentadas como tal...

62 – Sobre Jesus, toda sorte de teorias os espíritos comunican-
tes já apresentaram, e caindo nas mais feias e erradas contradi-
ções... Deixaram o MÉDIUM SEM MEDIDA de lado, ou Aquele ESPÍ-
RITO SEM MEDIDA de lado, e apresentaram, como causa de todos 
os Seus Divinos Feitos, simulações, fingimentos, truques, tribofes 
e muitas outras falsas interpretações... E há tolos para tudo isso...

63 – Os dois livros do Novo Testamento, menos lidos, e mais 
puros, são o Livro dos Atos dos Apóstolos e o Apocalipse... Como 
Jesus deixou o Espiritismo generalizado, e como os fatos terão que 
se dar, no curso dos Ciclos e das Eras, é do que tratam os dois 
imensos livros.
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64 – É sabido que os Quatro Evangelhos, ou versões, de Jerôni-
mo, constituem a condensação de mais de duzentos manuscritos, 
e, com inclinação à Igreja Católica Apostólica Romana, fundada em 
325, por Constantino... Contém erros e falhas da parte dos escri-
tores, que foram apenas homens... E contém erros e inclinações 
propositalmente deturpadas, porque foi feita para servir ao Impé-
rio Romano...

65 – Mas, lembrem-se, apesar de todos os erros e de todas 
as deturpações, é um grandioso testemunho da Lei de Deus, da 
Divina Modelagem de Jesus Cristo, e da comunicabilidade dos 
anjos, espíritos ou almas... Lembrem-se de que as palavras anjo, 
espírito e alma querem dizer a mesma coisa, e que outra qualquer 
interpretação é burrice... Sempre surgiram, na História das Gran-
des Revelações, aqueles interesses humanos, que foram torcen-
do a VERDADE DOUTRINÁRIA para o seu lado, ou em benefício de 
seus exploradores...

66 – Leiam com atenção os textos bíblicos contidos no ITEM 21, 
porque eles consertam os erros de muitos e ensinam o MELHOR 
DAS VERDADES ESPÍRITAS, mesmo que muitos espíritas, ou falsos 
espíritas, espumem de raiva quando alguém lhes fala da Bíblia ou 
dos Evangelhos... Os homens da Bíblia, apesar de seus erros huma-
nos, tinham a DIGNIDADE MORAL de afirmar a Moral, o Amor, a 
Revelação, a Sabedoria e a Virtude, bem ao contrário de certos 
donos do Espiritismo, que mentem ou torcem as VERDADES BÍBLI-
CAS, para ficarem com as suas ignorâncias e prepotências mando-
nistas, politicalhas e chicanas...

67 – Por mais honesto que seja um espírito comunicante, ele 
não é mais nem menos do que aquilo que é. Cuidado com essa 
coisa que dizem ser espírito de luz, pois a luz de certos espíritos, 
muito ouvidos, ainda é bem opaca... Discernir, lembrem-se bem, 
não é apenas observar a parte MORAL, mas também a evolutiva 
ou intelectual e sábia... Em O LIVRO DOS ESPÍRITOS, certos espíri-
tos, por falta de melhor gabarito evolutivo, deram respostas burras 
e calamitosas...

68 – O EVANGELHO SEGUNDO O ESPIRITISMO é grande na parte 
MORAL, mas contém as suas tremendas falhas, em muitos outros 
pontos... Leiam os textos do ITEM 21, para consertar alguns deles... 
Não olvidem, jamais, que a mesma Codificação se diz incompleta, 
falha e omissa, e profetiza a necessidade da volta de Kardec, etc.

69 – Muito cuidado com os que se dizem paladinos da DOU-
TRINA PURA... Esses infelizes, verdadeiramente, não sabem nada, 
nem de DOUTRINA e nem de PUREZA... São apenas orgulhosos, 
petulantes, cheios de aparências, porém vazios de tudo... As suas 
melhores armas são, sempre, os tolos que lhes dão importância, 
ou a seus rótulos... Como podem saber de Doutrina e de Pureza, 
aqueles que dogmatizam sobre a obra que se afirma incompleta, 
falha, omissa, etc.?...

70 – A VERDADE QUE DIVINIZA não teme confrontos... Ela não 
precisa de rotulados e titulados do mundo, para ser a VERDADE 
QUE DIVINIZA... Portanto, fiquem os verdadeiros espíritas com a 
Lei de Deus, com Jesus Cristo e com o cultivo sadio da Revelação, 
e tenham muito cuidado com os palpiteiros carcomidos, cheios 
de suas mesmas falsas importâncias, com as quais pretendem ser 
donos do Espiritismo, dos espíritas, das mediunidades e dos espí-
ritos comunicantes...

71 – Quem não ajuda, mas sim atrapalha o trabalho de Elias, ou 
Kardec, em sua fase de complementação, que é consertar erros, 
falhas e omissões, da Codificação, pode lá falar de DOUTRINA OU 
DE PUREZA?!... Ou irão falhar, a Vontade de Deus e as profecias, 
por causa da miséria intelecto-moral de alguns espíritos rasteiros, 
que se fingem, diante dos tolos, de juízes da Causa Espírita?!...

72 – Kardec e a Codificação, falhos e omissos, carecentes de 
consertos e de progressos, estão pedindo a alguém que pense por 
eles?!... Se assim não é, por que surgem tantos idiotas, dogmati-
zando sobre erros, falhas e omissões, atrapalhando a continuação 
do trabalho de restauração e de avançamento iniciático?!...

73 – Os analfabetos de espírito, ou Nicodemos de última hora, 
são os grandes algozes do Espiritismo... Perante os menos avisa-
dos, vão bancando mestres em Israel, enquanto provam, com 
o que fazem, que entendem muito de ranço, ferrugem, e outras 
mediocridades humanas... São doutorecos e literatelhos, ataca-
dos de mórbidos assanhamentos mandonistas, lançando mão dos 
tolos que os ouvem e aceitam, porque fizeram, com alguns livrecos 
cheios de erros, falhas e omissões, um cabresto que cai bem nos 
mais tolos... São iguais entre si...

74 – Quando a VERDADE QUE DIVINIZA chega ao homem já 
chega muito opaca, fartamente desfigurada... Depois disso, surgem 
os fazedores de clerezias, com ou sem batina, com suas igrejinhas, 



Osvaldo Polidoro Cristianismo Verdadeiro e Orações

44 45 www.uniaodivinista.orgwww.uniaodivinista.org

panelas, panelinhas, etc. E a VERDADE QUE DIVINIZA perde, então, 
bastante mais de seu brilho... Entretanto, podemos afirmar, de tal 
modo essas sujeiras humanas vão enojar as pessoas, que, dentro 
de algum tempo, todos saberão como agir, para fazer a Vontade de 
Deus...

75 – Estribando-se o homem na Lei de Deus, na Divina Mode-
lagem de Jesus Cristo e no cultivo sadio da Revelação, tudo lhe 
será mais fácil, para CONHECER A VERDADE E PRATICAR O BEM. 
Não precisa ser escravo de fanatismos por homens, livros, insti-
tuições e estatutos feitos por homens, principalmente esses que, 
para engordar orgulhos e vaidades, de certos mandonistas, valem 
como cabrestos para a cabeça dos trouxas que os aceitam...

76 – Os tais doutorecos e literatelhos petulantes, metidos a 
donos do Espiritismo e dos espíritas, das mediunidades e dos espí-
ritos, sabem que, por si mesmos, são repugnantes... Então, procu-
ram valer-se de AUTORIDADES ADVENTÍCIAS, e passam a dizer que 
Deus, Jesus, Kardec, etc., é que QUEREM aquilo mesmo que eles 
querem, para satisfação de suas podridões farisaicas...

77 – Todos os homens devem procurar os erros das Bíblias, dos 
Testamentos e das Codificações... Muito mais ainda, os erros dos 
que se valem de tais Bíblias, Testamentos e Codificações, para 
garantirem seus repugnantes monopólios mandonistas... E, por 
cima de tudo, RECONHECEREM QUE TAIS ERROS NÃO VÊM DE 
DEUS!...

78 – É difícil entender o ITEM 77?!...
79 – O fermento dos fariseus, do qual Jesus mandou os DISCÍ-

PULOS DA VERDADE afastarem-se, sempre agiu com dolo, isto é, 
com podridão farisaica: ENDEUSAM CERTOS HOMENS E LIVROS, e 
depois fazem deles os pedestais de suas sujidades... Vejam o caso 
de Kardec e da Codificação, que tanto se afirmam falhos, incomple-
tos, errados até, e carecentes de complementação, e que, entre-
tanto, são transformados em ÍDOLOS, pelos agentes da podridão 
farisaica...

80 – Aguardem o Livro: CENTENAS DE MANCADAS NA CODI-
FICAÇÃO. Com este livro, ou aquilo que ensina, o ESPIRITISMO 
VERTICAL, OU DE DEUS, triunfará sobre o Espiritismo infantil ou 
homem... Todos ficarão sabendo por que a Codificação manda não 
dogmatizar sobre ela... E, lembrem-se bem:

81 – Os algozes do Espiritismo são os fanáticos da Codificação, 
aqueles que fazem dela, obra que se afirma incompleta, falha, 
errada, etc., o pedestal de suas ignorâncias, prepotências mando-
nistas, e outras sujidades humanas. Importa, e importa com toda 
a importância possível, compreender a VOLTA DE KARDEC, para o 
SERVIÇO DE COMPLEMENTAÇÃO DA RESTAURAÇÃO, e, mais ainda, 
ACRESCENTAR AS VERDADES ANTES NUNCA ENSINADAS...

82 – O aprendizado do ESPIRITISMO VERTICAL, OU DE DEUS, 
começa com os ensinos Búdico-Védicos, passa por todos os Gran-
des Iniciados, compreende Jesus como o Divino Molde e DERRA-
MADOR DO ESPÍRITO SANTO SOBRE TODA A CARNE, etc. Englo-
ba todas as VERDADES INICIÁTICAS, funde todas as REVELAÇÕES 
SUCESSIVAS, irmana todos os homens e convida ao DIVINO ESPON-
SAL, fora de religiões, seitas, bandeirolas, camarilhas, súcias, pane-
las e panelinhas quaisquer.

83 – Chegou, com o tempo certo ditado no Apocalipse, o 
momento de haver o máximo em termos de contato entre encar-
nados e desencarnados. Todavia, que ninguém se julgue o DONO 
DA COISA... Nem homens e nem instituições... Que faça cada um a 
sua parte, que é quanto chega...

84 – “Daí dignos frutos pelo exemplo...” Foi assim que o Divino 
Molde fez e ensinou a fazer...

85 – “Não haja príncipes entre vós...” Foi assim que o Divino 
Molde fez e ensinou...

86 – “Tome cada um a sua cruz e siga-me...” Um não carrega a 
cruz do outro, porque cada um terá de ser o seu redentor...

87 – Leiam com inteligência o capítulo 22 do Apocalipse... A res-
ponsabilidade é individual... Ninguém é salvador de terceiros...

88 – O máximo instrumento de edificação é o AMOR, e o fiel da 
balança é o RELATIVO LIVRE ARBÍTRIO...

89 – Está perto o dilúvio de fogo...
90 – Está perto a separação entre cabritos e ovelhas...
91 – Ninguém é especial para Deus...
92 – Deus não tem filhos especiais...
93 – Por cima da Lei de Deus ninguém passará...
94 – A Divina Modelagem de Jesus Cristo é Reino que não terá fim...
95 – A Revelação apenas adverte, ilustra e consola...
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96 – Vós sois os vossos antepassados...
97 – Cada um colhe, na sua mesma sementeira...
98 – Perante a JUSTIÇA DIVINA, não há PONTO-MORTO... SIM 

OU NÃO...
99 – Todo homem, ou espírito, é JUIZ EM CAUSA PRÓPRIA, 

queira ou não...
100 – O Evangelho Eterno já está no mundo. Está finda a Restau-

ração.

UMA VIDA SINGULAR

James A. Francis

“Eis aqui um homem que nasceu em uma obscura aldeia, filho 
de uma simples camponesa. Cresceu noutra aldeia obscura. Traba-
lhou numa carpintaria até os 30 anos e nos três anos seguintes foi 
pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca exerceu qual-
quer cargo, nunca teve um lar e não constituiu família. Não fre-
quentou escola e jamais foi a uma grande cidade. Nunca se distan-
ciou mais de 200 milhas (320km) do local onde nasceu. Nunca fez 
qualquer coisa que pudesse aparentar grandeza. Suas credenciais 
eram sua própria personalidade. Nenhuma relação tinha com este 
mundo, a não ser a influência que nele exercia com a força podero-
sa da sua Divina varonilidade. Quando ainda jovem, a maré da opi-
nião pública levantou-se contra Ele. Seus amigos desertaram. Um 
deles negou-o. Foi entregue aos seus inimigos. Suportou atrozes 
zombarias num impetuoso julgamento. Foi crucificado entre dois 
ladrões. Enquanto expirava, seus executantes tiravam sorte, dis-
putando a única coisa que Ele possuía neste mundo: uma túnica. 
Depois de morto desceu a um túmulo cedido graças à piedade de 
um amigo. Dezenove longos séculos já se passaram, e hoje Ele é 
um símbolo para a humanidade e o líder das hostes do progres-
so. Tenho absoluta certeza quando assevero que todos os exércitos 
que têm marchado, todas as frotas que já se reuniram, assim como 
todos os reis que já reinaram, postos todos juntos, não influíram 
tão poderosamente na vida da humanidade como o fez essa Vida 
Singular.”

 Ele não foi apenas aquilo que o Senhor JAMES A. FRANCIS 
escreveu, foi muitíssimo mais, infinitamente mais, porque legou 
à Humanidade a Generalização do Consolador, da Revelação, por 
onde os Seus irmãos, filhos igualmente do mesmo Pai Divino, terão 
de receber advertências, ilustrações e consolações. E como jamais 
passarão a Moral da Lei de Deus, a Sua mesma Divina Modelagem, 
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e a função gloriosa da Revelação, os tempos se passarão, os acon-
tecimentos provocarão profundas modificações nos conceitos 
humanos, e a VERDADE que Ele exemplificou, com o selo do Con-
solador que Ele generalizou, triunfará sobre os erros humanos, 
guiando a Humanidade através dos tempos, na direção da União 
Divina de todos os espíritos.

Se você, filho de Deus, quer mesmo conhecer o que Ele veio 
fazer entre os homens, leia o livrinho intitulado: ORAÇÕES E VER-
DADES DIVINAS.

O CONSOLADOR QUE JESUS GENERALIZOU

“Porque, sendo exaltado por Deus, e tendo recebido de Deus 
a promessa do Espírito Santo, derramou a este sobre nós, como 
agora o estais vendo e ouvindo”– Atos, 2, 33.

Se não faltasse tanta inteligência e honestidade, em certos infe-
lizes, que se julgam DONOS DO ESPIRITISMO, grande campanha 
orientadora faria o Espiritismo, para ensinar à Humanidade que as 
verdades espíritas são aquelas que sempre estiveram nas bases de 
todas as Grandes Bíblias da Humanidade, aquilo que foi do conhe-
cimento e prática dos Iniciados, Profetas e Mestres de todos os 
tempos.

Ensinariam, também, alto e bom som, que Cristianismo não é 
clerezias, formulismos ou liturgias, discursos histéricos de CREN-
TES quaisquer, e tampouco chicanismos de camarilhas, súcias, 
igrejinhas, panelas e panelinhas, com as suas tabelinhas analfa-
betas, para defender interesses de quem quer que seja. Confundir 
Iniciação com religiões é obra de ignorância para alguns poucos, 
mas é malícia e comércio pagão para muitos outros.

Para conhecer a Excelsa Doutrina do Caminho, deixada por 
Jesus, importa conhecer a importância inderrogável da Lei de Deus, 
a Divina Modelagem de Jesus Cristo e o cultivo sadio da Revelação 
por Ele generalizada no Pentecostes. O Determinismo Divino esmi-
galhará os inimigos desse Triângulo Doutrinário Básico.
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DOGMATIZAR SOBRE KARDEC É MISTIFICAR

A Codificação adverte:
1 – Estar dizendo as primeiras palavras de uma ciência que nin-

guém sabe quando será dita a última...
2 – Que, dos assuntos tratados, o dito bastava para o tempo, 

não sendo tudo, ou toda a verdade sobre os mesmos...
3 – Que Kardec voltaria, noutro corpo e em outras condições, 

para terminar o serviço restaurador, etc.
4 – A Codificação nega a evolução dos espíritos através dos 

reinos, espécies e famílias, o que é absurdo, e também ridículo...
5 – A Codificação diz, através do Livro dos Espíritos, que de Deus 

nenhum dos seus instrutores sabia coisa alguma... Isso é ridículo, 
para uma Doutrina que é a continuação das Grandes Escolas Inici-
áticas da antiguidade, e, principalmente, a restauração da Excel-
sa Doutrina do Caminho, deixada por Jesus, que foi TOTALMENTE 
DIVINISTA...

6 – Afirmam, os espíritos, na Codificação, que tratar de Deus é 
entrar num labirinto... Entretanto, os Budas, Vedas, Rama, Patriar-
cas de antes e pós Dilúvio, Crisna, Hermes, Zoroastro, Orfeu, Moisés, 
os Profetas, Pitágoras, e o Cristo Divino Molde, foram TOTALMEN-
TE DIVINISTAS, e nunca viram labirinto algum pela frente...

7 – Ainda num lance muito infeliz, em lugar de afirmar o Espiri-
tismo como Escola de VERDADE, AMOR e VIRTUDE, ou VERDADES 
VERTICAIS DE DEUS, apela para os movediços e falhos conceitos 
humanos de ciência, filosofia e religião... Pretender que as VERDA-
DES DIVINAS fiquem abaixo das relatividades humanas é bem feio, 
triste e comprometedor... Jesus diria isso, da Doutrina do Pai?!...

8 – Afirmar, de leve que seja, que Jesus prometeu o Consolador 
para dezoito ou vinte séculos mais tarde, também é ridículo... O 
Livro dos Atos, as Epístolas e o Apocalipse provam que Jesus veio 
Batizar em Espírito Santo, Generalizar a Revelação, ou tornar públi-
co aquele Consolador que sempre foi cultivado, nas Escolas Iniciá-
ticas da antiguidade, com caráter esotérico, oculto, etc.

9 – A Codificação nega a evolução do Planeta e da Humanidade, 
dizendo que os espíritos migram para mundos melhores, etc. Isso 
é um absurdo muito grande, porque o Planeta tem os seus céus, 
ou faixas astrais superpostas, que sendo sete como principais, sub-
dividem-se em milhares, para que os espíritos, lotados no Planeta, 
tenham os seus respectivos lugares de moradia, durante a escala-
da evolutiva. Muitíssimos já são os livros que ensinam tais verda-
des... E quem desconhece essas verdades, jamais ensinadas antes 
do século XX à Humanidade, através de Revelações quaisquer, não 
pode compreender a evolução da Humanidade, do Planeta e dos 
ensinos doutrinários, tremendamente carecentes de progresso. 
Por muitos motivos afirmamos: Kardecismo já é mediocrismo!... 
Apenas na parte MORAL é completo, porque é a sua Moral aquela 
derivante da Lei de Deus e da Divina Modelagem de Jesus Cristo... 
No mais, tudo, como a Codificação informa, é apenas abecedário...

 Outro ponto que chega a ser ridículo, não apenas medíocre, é 
chamar ao Espiritismo TERCEIRA REVELAÇÃO. As verdades que o 
Espiritismo ensina pertencem ao que é simples na ORDEM DIVINA, 
já eram ensinadas há centenas de milhares de anos, pela chamada 
SABEDORIA ANTIGA; e porque, também, a realidade dos Grandes 
Reveladores data de centenas de milhares de anos. É só querer 
conhecer, para chegar a saber o que havia no campo iniciático, 
muitos milhares de anos antes de Moisés, bem assim como todos 
os demais ensinamentos, inclusive o esforço, por parte de alguns 
grandes vultos, para tornar a Revelação, a comunicabilidade dos 
anjos, espíritos ou almas, uma realidade generalizada...

Acima de tudo, lembramos que as VERDADES DIVINAS jamais 
serão escravas de camarilhas, súcias, panelas e panelinhas, com 
seus farisaísmos e suas prepotências mandonistas... A Excelsa 
Doutrina do Caminho, ensinada desde remotíssimos milênios, pre-
cisa de obreiros fiéis, de apóstolos, não de advogados, padrinhos 
ou exploradores de politicalhas farisaicas, com seus despotismos 
mandonistas...

O Profetismo depende, fundamentalmente, dos elementos 
dotados de faculdades mediúnicas, principalmente das mais cons-
cientes, como sejam: vidência, clarividência, psicometria, desdo-
bramento consciente, etc. Tudo é aproveitável em matéria de dons 
mediúnicos, mas as faculdades conscientes são preferíveis...
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Outra realidade importante é esta: Editoras livres para tudo que 
seja doutrinário, ou dentro daquilo que estas palavras represen-
tam: MORAL, AMOR, REVELAÇÃO, SABEDORIA, VIRTUDE. Jamais 
isso que acontece, de serem reflexos de camarilhas, panelas e 
panelinhas, com suas misérias farisaicas, suas podres igrejinhas... 
Com Editoras honestas, livres de pressões farisaicas, ou panelinhas 
politiqueiras, todos poderão instruir-se realmente, assumindo 
cada um a sua responsabilidade perante a JUSTIÇA DIVINA.

DUAS RESPOSTAS AO MESMO INQUIRIDOR

J. Sampaio nos perguntou, exigindo resposta SIM ou NÃO, sobre 
dois pontos do livro: O LIVRO DOS ESPÍRITOS:

– Fica bem ao Espiritismo, afirmar o espírito, na resposta dada, 
que nenhum dos espíritos comunicantes, para a feitura da Codifi-
cação, sabia coisa alguma sobre Deus?

– Fica bem ao Espiritismo, através de O LIVRO DOS ESPÍRITOS, 
negar a Magia Negra, afirmando o tal espírito que Deus jamais 
consentiria nisso?

Prezado Irmão J. Sampaio, tanto uma como outra resposta, 
dadas ambas por espíritos, denotam o quanto a Codificação é obra 
incompleta, falha e omissa, e também errada em muitos pontos. 
Quem nada sabe sobre Deus não pode arvorar-se em mestre de 
uma Doutrina que tem de ser a Restauração do Cristianismo, pois 
este é, pelo seu Divino Instrutor, totalmente divinista, Jesus Cristo 
não disse asneiras ao tratar de Deus, pois não?... Quanto a negar 
a Magia Negra, é outra afirmação ridícula, pois as leis fundamen-
tais da Magia Branca, do Mediunismo Sagrado, são as mesmas da 
Magia Negra. Nas aplicações, por parte dos homens, é que estão 
as diferenças... Quem conseguisse acabar com as da Magia Negra, 
naturalmente acabaria com as da Magia Branca, que é o Revelacio-
nismo Sagrado, ou, pelo menos, Sadio.

Você me pergunta, Irmão J. Sampaio, se tais espíritos eram 
mesmo Superiores, e se eram, de fato, supervisionados pelo Espí-
rito da Verdade, etc. Deixo a resposta a você mesmo, e aos que 
lerem estas linhas. Com um pouco de bom senso, de inteligência e 
honestidade, cada um saberá colocar a Codificação no seu devido 
lugar, como obra incompleta, falha e omissa, e também errada em 
muitos pontos... Repito, em muitos outros pontos!...
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O MAIS IMPORTANTE A SABER

Frases lapidares, dos Grandes Iniciados, Mestres, Profetas, 
Adeptos, Instrutores e Grandes Apóstolos da Causa Sagrada, reco-
mendaram cogitar primeiro do Reino de Deus e Sua Justiça, para 
receber, em consequência, tudo o mais por acréscimo, por ser a Lei 
de Causa e Efeito, totalmente automática. Entretanto, os homens, 
ou os cleros organizados em nome dos mesmos tais Grandes Reve-
ladores, foram dando o máximo de importância aos interesses 
mundanos, forjando formalismos, rituais ou fingimentos, porque 
estes lhes garantiriam regalias, mandonismos, etc.

Avisamos agora, no dealbar da Era da Maturidade, fim da Era 
da Juventude Planetária, que tudo irá mudar, por bem ou por mal, 
tangido pela Justiça Divina. É obra infantil e criminosa pretende-
rem certos elementos, religiosistas, antigos ou modernos, também 
espíritas ignorantes dos Desígnios Divinos, rançosos e enferruja-
dos, ou com manias de donos do Espiritismo, tapar o sol com a 
peneira, ou andarem tramando conciliábulos de gabinete, forjan-
do medidas à moda farisaica, ou atitudes de camarilhas, súcias, 
panelas e panelinhas monopolistas, etc. Tudo mudará, será abala-
do, no rumo da CONSCIENTIZAÇÃO DIVINISTA, da Sagrada Finalida-
de do espírito, porque o Determinismo Divino assim o deseja. Aos 
ignorantes de todos os gêneros, graus e números, que se fingem 
de líderes espiritualistas, recomendamos o máximo de revisão dos 
conceitos e preconceitos recalcados. Isto é, que procurem mudar 
o quanto antes, tomando o rumo do máximo respeito às Leis Divi-
nas, no Plano Divinista, pois do contrário terríveis tormentos lhes 
cairão esmagadoramente sobre os ombros.

Para defenderem seus orgulhos, interesses subalternos, mono-
pólios e outras sujidades humanas, tais indivíduos, e suas malfa-
dadas instituições, sempre estiveram fazendo o jogo da hipocrisia 
– falam em Deus e nos Grandes  Reveladores, mas é para defen-
derem suas manias, suas falsas autoridades, suas negociatas, suas 
politicalhas, etc. Lembrem-se, em tempo: Tudo isso será esmigalha-
do, porque nenhuma politicalha, nenhuma capciosa maquinação, 

irá deter a Justiça Divina, que, por detrás de tudo, força a tremenda 
renovação da Humanidade. Tudo foi previsto e profetizado, para 
acontecer nestes tempos... Quem sabe, porque nasceu para saber, 
é obrigado a ir pedir opinião aos estultos que se julgam até mesmo 
juízes de Deus?

Para herdar o Planeta, em seus gloriosos futuros tempos, rumo 
à integração divinista e divinizadora, não é com falsas ciências e 
falsas bondades, com dogmatizações absurdas, para garantir falsos 
privilégios e outras muitas imundícias humanas.
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SÓ COM DEUS HÁ VERDADEIRO TRIUNFO

Porque Deus é a Divina Essência, Onipresente, Onisciente e Oni-
potente, que de Si Mesmo manifesta, sustenta e destina, por meio 
de leis eternas, perfeitas e imutáveis, em Deus e com Deus tudo 
triunfa, e fora Dele tudo é ignorância, erro e fracasso. Em todos 
os sentidos, e para todos os efeitos, o homem se demora, por sua 
mesma incúria, em se reconhecer uma partícula de Deus, conten-
do todas as VIRTUDES DIVINAS em potencial. Ignorando isso, e não 
reconhecendo que de tudo quanto faz uso a partir de si mesmo, 
é emanação de Deus, em lugar de se usar bem, e a tudo quanto 
vai descobrindo, o que faz é se aplicar mal, e a tudo que vai des-
cobrindo, criando para si mesmo triste e doloroso carma, débitos 
perante a Lei de Harmonia. Com mui raras exceções, isso tem feito 
o homem, até aqui, e, por isso mesmo, a Humanidade ainda é de 
guerras, pestes e fomes, de variada ordem...

Os avisos de Deus não faltam à Humanidade alguma, de Mundo 
algum, nos devidos tempos e através dos canais competentes, os 
Altos Escalões Espirituais. Porque, saibam ou não os homens ainda 
inferiores, como os da Terra, através de Seus filhos maiores, mais 
unificados ou cristificados, Deus orienta os Seus filhos menores, 
ou menos evoluídos. Chama-se Revelação a esse Ministério o que 
adverte, ilustra e consola.

Faz para mais de duzentos e quarenta mil anos, que há Revela-
ção entre encarnados e desencarnados, na Terra; por isso mesmo, 
são Oito as Grandes Bíblias da Humanidade, onde repontam os 
Budas, Vedas, Rama, Hermes, Zoroastro, os Patriarcas, Crisna, 
Moisés, Orfeu, os Profetas, Pitágoras, etc. É obra criminosa, de 
certos falsos líderes religiosos, pretenderem esconder essa verda-
de ao povo, tendo em vista defender seus interesses subalternos, 
orgulhos, vaidades, ciúmes, prepotências mandonistas, etc. Cle-
rezias, sectarismos, camarilhas, súcias, panelas e panelinhas não 
querem que a VERDADE FUNDAMENTAL venha a triunfar, porque 
Ela lhes desmascara os propósitos insanos e malévolos.

Um Divino Extrato das Revelações Sucessivas é a Lei de Deus, o 
Código Moral Inderrogável, como Jesus sentenciou. Convida à VER-
DADE, ao AMOR e à VIRTUDE, e por ser de Ordem Divina jamais 
mandaria ter religião alguma. As VERDADES FUNDAMENTAIS deri-
vam de Deus e as religiões são de fabricação humana... Os inteli-
gentes e honestos procuram CONHECER E VIVER A VERDADE E O 
BEM, enquanto os parvos procuram ser religiosos... Isto é, gostam 
de usar máscaras, rótulos, títulos de fabricação humana, vestes 
fingidas, rituais ou idolatrias, e muita confiança em discursozinhos 
histéricos, feitos por maliciosos tosquiadores de rebanhos...

A Lei não foi e não é endereçada a uma raça, povo, religião, seita, 
nação, cor, fronteira, bandeira, etc.; ela fala a cada filho de Deus, 
lembrando-lhe o dever máximo de COMPORTAMENTO FRATERNO. 
Porque todos desencarnarão e prestarão contas à JUSTIÇA DIVINA, 
e não aos ignorantes, errados, falhos e omissos conceitos e pre-
conceitos humanos... Tu, que estás lendo, és igual aos outros, nada 
mais. Deixa de lado os orgulhos humanos, com os seus ciúmes e 
as suas vaidades, e procura viver segundo a Lei de Deus. E ensina 
assim a teus filhos, e irmãos em geral, principalmente pelo EXEM-
PLO...

Devia vir, conforme as promessas de Deus, feitas através da 
Revelação, um SEU FILHO EXEMPLAR OU MODELO. Não mais filho 
do que os outros, porém unido ou cristificado, que Se constituiria 
o PARADIGMA, o CAMINHO ou TRILHA. Ele veio e assim fez e Se 
constituiu, pois jamais Se disse salvador, redentor ou coisa pare-
cida. É mentira dos homens, tudo o que disserem nesse sentido, 
porque Ele sabia que cada um tem em si o REINO DE DEUS, AS VIR-
TUDES DIVINAS EM POTENCIAL, e que ninguém jamais, em tempo 
ou local algum do Infinito, DESPERTARÁ O CRISTO INTERNO DE 
QUEM QUER QUE SEJA, DE FAVOR OU POR MILAGRISMOS QUAIS-
QUER. Afirmou, que cada um receberá segundo as suas mesmas 
obras, isto é, será o que se fizer...

Jesus não nasceu de homem e nem deixou túmulo cheio, porque 
o FATOR MEDIÚNICO FUNCIONOU, COMO DEVIA FUNCIONAR, 
PARA QUE TUDO SE CUMPRISSE. Todas as invenções de homens, 
encarnados ou desencarnados, que disserem em contrário, serão 
esmigalhadas pela VERDADE, que em tempo certo se testemunha-
rá. Deus não falta e nem falha...
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O Evangelho de Jesus é o mesmo Jesus, pois em Mundo algum o 
Filho Modelo precisa de escrever, com letras corruptíveis... Escreve 
com LETRAS DE VIDA ETERNA, e todos, com o passar dos tempos, 
disso terão comprovações, porque Deus não falta e nem falha...

O tempo de funcionamento da Revelação, ou verdades espíri-
tas, no Planeta, é o mesmo tempo da Humanidade, já com possibi-
lidades de usá-la com alguma noção de responsabilidade. Usando 
mal é Magia Negra, usando bem é Magia Branca, e negar uma 
é como negar a outra, e só espíritos ignorantes, encarnados ou 
desencarnados, podem cometer esse delito ridículo... E a Jesus, o 
Cristo Modelo, cumpria tornar de caráter público a Revelação ou 
Ciência dos Oráculos, ou dos Mistérios, que era cultivada de modo 
esotérico ou oculto, pela chamada Sabedoria Antiga. Os textos 
bíblicos que alinhamos no início deste livrinho tudo ensinam sobre 
a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, através de toda a 
Bíblia, do Gênese ao Apocalipse. E dão testemunho total da gene-
ralização da Revelação deixada por Jesus, pois Ele jamais a pro-
meteu para dezoito ou vinte séculos depois. Leiam, entendam e 
pratiquem o mais evangélico revelacionismo, ou Espiritismo, para 
o vosso mesmo bem, para que a FRATERNIDADE venha a reinar 
entre os homens, em geral, o mais breve possível.

OS PECADOS DA IGREJA

Na imprensa do dia 24-7-68, há o seguinte, de Dom Albuquer-
que Mota, sobre o Concílio e suas ordenanças renovadoras:

Interrogado sobre a nova participação da Igreja, Dom Albuquer-
que Mota disse “que a surpresa e o escândalo para uns na hora 
presente, a imagem que a Igreja apresenta não é mais a Igreja 
tranquila, pacata, sem problemas e devidamente instalada. O Con-
cílio lançou ideias que provocam uma verdadeira revolução dentro 
da Igreja. Depois que a Igreja se reconheceu pecadora e em busca 
de uma renovação, são muitos os bispos e os padres que procu-
ram denunciar e fugir do pecado e começar uma vida inteiramente 
nova”.

Na hora transitiva mais premente de toda a História Planetária, 
aquela em que as profecias do Apocalipse marcam duramente os 
fatos, o principal é reconhecer a VERDADE DOUTRINÁRIA FUNDA-
MENTAL, a que tem a Lei de Deus, a Divina Modelagem de Jesus 
Cristo e o Cultivo Sadio da Revelação, como objetivo de tudo. 
Porque esse triângulo doutrinário jamais virá a ser escravo de reli-
giões ou bandeirolas sectárias, igrejinhas ou panelinhas mandonis-
tas. Quanto ao catolicismo romano, na CARTA AO IRMÃO PAULO 
VI tudo ficou dito – foi inventado com intuito de liquidar com o 
DERRAME DE ESPÍRITO SANTO, OU REVELAÇÃO, SOBRE TODA A 
CARNE, a Graça que tira a orfandade do mundo, pelo que adverte, 
ilustra e consola.

Estar contra a Lei, o Cristo Modelo e a Revelação é partir de 
premissas falsas, jamais redundará em epílogo verdadeiro, bom e 
belo. E como a DIVINA ORDEM MORAL não muda, tratem de ir 
mudando os homens, antes que tragédias maiores tomem conta 
da já enfermiça paisagem humana, neste findar do século XX, porta 
de saída da juventude terrestre, e porta de entrada da maturidade 
terrestre. Abandonai vossos artificialismos, vossas igrejinhas fari-
saicas, vossos fanatismos por homens e livrecos, e atentai para o 
maior conhecimento e a mais feliz conduta.
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PROGRAMA DIVINISTA

O lastro Iniciático e Bíblico-Profético é indispensável a quem 
deseje, de fato, conhecer o Espiritismo Essencial, o de Deus para 
os homens, aquele que não é escravo de tabelinhas inventadas 
por homens, ou por algumas panelinhas, com suas prepotências 
manobristas.

Estudem os Budas, Vedas, Hermes, Patriarcas, Zoroastro, Pro-
fetas, Crisna, Orfeu, Moisés, Pitágoras, etc. Enfim, lembrem-se de 
que o Espiritismo de Deus para os homens sempre esteve na base 
de todas as Grandes Revelações da Antiguidade, de todas as Bíblias 
da Humanidade.

Se chegou a hora Cíclico-Histórica de haver, pela restauração do 
Cristianismo, intensificação da comunicabilidade dos anjos, espí-
ritos ou almas, isso prova que é fundamental a compreensão das 
antigas Verdades Iniciáticas. O Espiritismo Essencial, o de Deus, 
sempre foi e nunca deixará de ser um só.

Onde estiverem a Lei de Deus, o Divino Exemplo de Jesus Cristo 
e o cultivo sadio da Revelação, não há escravos de tabelinhas 
quaisquer, forjadas por camarilhas farisaicas, com pretensões a 
politiquismos despóticos, a fim de defender seus interesses subal-
ternos. Quem quiser engordar suas ignorâncias, mediocridades, 
orgulhos, vaidades, egoísmos e sórdidos monopólios, não o faça 
em nome do Espiritismo de Deus para os homens, aquele que é 
acima de porcarias humanas.

Para conhecer o Espiritismo de Deus para os homens, o Essen-
cial ou Divinista, leiam os livros de Osvaldo Polidoro. Com eles é 
que se termina o serviço restaurador do Cristianismo – o do Cristo 
e não o das clerezias e panelinhas e, mais ainda, se consertam os 
erros, falhas e omissões, de todas as Bíblias, Testamentos e Codifi-
cações. Principalmente estes:

A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS
O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS
A VOLTA DE JESUS CRISTO
ORAÇÕES E VERDADES DIVINAS

EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, que é O EVAN-
GELHO ETERNO, que vos foi prometido no Capítulo 14, do Apoca-
lipse, como ÚLTIMA MENSAGEM DIVINA à Humanidade, ou aquela 
que encerra A CHAVE DE TODAS AS VERDADES FUNDAMENTAIS.
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DEUS, AS MANIFESTAÇÕES, O HOMEM E A RELIGIÃO

Qualquer pessoa, dotada de um pouco de bom senso reconhe-
ce, de início, um PONTO DE PARTIDA, uma CAUSA ORIGINÁRIA, 
para tudo aquilo que, espiritual e materialmente, sabe que existe, 
porque também é, sente, pensa e investiga. A diferença está, 
entendamos, apenas em termos de conceitos. Leiamos primeiro 
isto:

RELIGIÃO NA URSS

“MOSCOU – Se os soviéticos, em seu conjunto, não são crentes, 
seria “errôneo e prejudicial” pensar que a religião se vai extinguin-
do, afirma o matutino Pravda de hoje, em um artigo onde se dá 
ênfase à importância da propaganda antireligiosa. Depois de afir-
mar que a formação da missão do mundo comunista não é pos-
sível sem a luta contra a ideologia religiosa e sem uma educação 
antireligiosa ativa, o órgão do Partido Comunista soviético põe em 
relevo que “quando se olvida um deles, tratando com tolerância os 
preconceitos religiosos, estes sobrevivem e tem influências negati-
vas sobre o povo” – Imprensa do dia 28-7-68.

Se o interesse político gira em torno da negação de UM PRINCÍ-
PIO QUE DE SI MESMO EMANA, SUSTENTA E DESTINA, então esse 
interesse político é criminoso, por negar CAUSA aos EFEITOS EVI-
DENTES, isto é, UM CRIADOR para a evidente CRIAÇÃO. É difícil 
acreditar que os mais evoluídos homens de um povo, por simples 
imposição de uma concepção política, social e econômica, bem chã 
ou bem rasteira, ou bem passageira ou ocasional, venham depor 
contra o PRINCÍPIO FUNDAMENTAL, ou DEUS, ou DIVINA CAUSA 
PRIMÁRIA.

O homem, como gênero humano, em todos os sentidos e para 
todos os efeitos, é apenas uma partícula infinitesimal de tudo, 
espiritual e fisicamente. O todo ANÍMICO é a sua MATRIZ ORIGINÁ-
RIA, como o todo CÓSMICO é a fonte de sua apresentação particu-
larizada no cenário que é o INFINITO. O espírito voltará à UNIDADE 

ESPIRITUAL de onde surtiu, e a parte física, ou corpo, nunca deixa-
rá de ser energia concentrada, ou muito mais do que isso, como já 
é do conhecimento de muitos.

Seria oportuno, por estas alturas da História do Homem e da 
Ciência, não atacar a REALIDADE ORIGINÁRIA, ou o DEUS, ESPÍRITO 
E VERDADE, apenas para garantir o direito de validade e de funcio-
namento de um conceito político, de uma das múltiplas e passa-
geiras formas de PENSAR NAS NECESSIDADES FÍSICAS. Ser contra 
os cleros, as armadilhas farisaicas antigas ou modernas, com as 
suas caudais de ignorâncias, erros e crimes, não dá a ninguém o 
direito de ser contra o respeito que devemos ao DIVINO CENTRO 
GERADOR, SUSTENTADOR E DESTINADOR DE TUDO E DE TODOS. 
É monstruoso crime mandar alguém odiar, ou apenas negar, a 
sua RAZÃO DE SER FUNDAMENTAL, que é o VERDADEIRO DEUS, 
O PRINCÍPIO, que é DIVINAMENTE COMUM, perante QUEM todos 
somos partículas manifestadas. Porque somos isso, tudo quanto 
usamos ou movimentamos, em nós e no ESPAÇO E NO TEMPO, 
não é misterioso, enigmático ou milagroso, mas sim REALIDADES 
FUNDAMENTAIS, cujas leis ou causas determinantes através dos 
efeitos se testemunham. Basta um pouco de inteligência e hones-
tidade, para respeitarmos semelhante realidade. Depois disso, só 
resta mandar às favas os religiosismos tacanhos e prejudiciais.

OSVALDO POLIDORO

Esta obra foi composta no mês de março de 1969 – ano 51 
da LIVRARIA FREITAS BASTOS S/A. – Rio de Janeiro – Brasil
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