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Na razão direta em que nos ligarmos a Deus, de Deus colheremos.
Quanto se pode prolongar a vida, se houver merecimento!
Ninguém foi emanado de Deus porque quis, mas por determinação Divina.
Mais vale a fé que o pau da barca: A mulher pediu ao marido para trazer do Oriente um pedaço da barca de
São Pedro. Ele esqueceu e trouxe um pau qualquer. A mulher fez o chá recomendado e sarou! (Santana
3/2/78)
Em cada filho de Deus existe um Templo da Consciência, onde a Lei de Deus deve ser vivida, o Verbo Modelo
imitado e os Dons do Espírito Santo nobremente cultivados. A Justiça Divina nada mais pede (Santana,
10/7/78)
Quando os espíritos estão divorciados, o que adianta não divorciar os corpos? Desquite, não; divórcio, sim;
porque facilita a reorganização da família.
Todo problema tem que ter solução: que os filhos de Deus procurem solucionar.
Proclamem ao mundo cientificamente: Deus, Espírito, Princípio, Responsabilidade.
O Catolicismo tem 3 livros fundamentais: Sílabos, Decretais e Missal.
Corpo

Sonambulismo é um estado de superação da consciência clássica pela preponderância da consciência psíquica.
É um estado de auto hipnose gerando sonambulismo, é o espírito, portanto, agindo acima da consciência
clássica ou livre da consciência clássica.
É bom não acordar o sonâmbulo, apenas encaminhá-lo direitinho.
Corpo físico – não massacrem o corpo, não assassinem, não martirizem. Tratem do corpo como vaso do
Espírito (Paulo). Impor martírios marca o corpo, porque fere a Lei. Diminuir a vida, mesmo sem querer, vale
por suicídio.
Irradiação fluídica do corpo humano é o ectoplasma.
Corpos humanos são usinas produtoras de ectoplasma.
Passes veiculam ectoplasma, eletromagnetismo; alguns médiuns veiculam graças de Deus.
O corpo humano tem 33 milhões de células; se uma estiver doente, o corpo não está são.
Deus dá um corpo são, bom, como ferramenta, para o espírito desabrochar o deus interno; depois o fanatismo
religioso manda fazer jejum, passar fome prejudicando o corpo físico...
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Todo corpo nosso, em boas condições de saúde, é uma usina produtor a de eletromagnetismo, fluido,
elemento ódico. Todos os presentes estão produzindo o que produzem os corpos, que os médicos usam uns
em benefício dos outros. Quando a pessoa não produz, vai atrofiando os plexos.
Muito cuidado com os exercícios, forçamento de desenvolvimento: pode sair do corpo e não voltar.
Pensamento concentrado em demasia em determinado sentido pode provocar lesão cerebral. O que Deus
quiser, que seja. Ninguém precisa despertar uma faculdade mediúnica para ser útil.
Conforme o espírito, a união com o corpo é estabelecida em diferentes tempos. Há muita diferença da ligação
a fazer. A ligação eletromagnética do perispírito com o corpo depende da hierarquia do espírito.
Todo encarnado tem direito a trabalho fora do corpo. Só perde o direito de trabalhar quando se desmoraliza,
quando perde a equidade vibratória.
Doenças mentais não deixam vestígios no corpo, nem no perispírito, porque as lesões estão dentro das coroas
energéticas.
Um espírito humanizado que degrada revolve nas camadas do perispírito a animalidade.
Tudo aquilo que tenha fósforo ajuda muito a irradiação, vai ao perispírito. O fósforo vai para o períspirito.
(Santana, 20/7/77)
O brilho dos espíritos é fósforo quintessenciado. O fósforo elevado à condição de hiper sublimação é o brilho
dos espíritos. O fósforo tem muita importância no perispírito, nas influências espirituais negativas, repelindo
os espíritos, mas precisa merecer.
A atuação prolongada de um espírito desencarnado sobre o encarnado produz uma reação patológica. Quanto
ao Iofoscal, o fósforo afugenta os espíritos. Fósforo influencia na constituição magnética da pessoa. Fósforo
no organismo afugenta espíritos inferiores. (como água de alecrim com Fosfotone, para problemas
espirituais).
Uma voz disse: “O corpo é uma graça, é preciso conservá-lo, ainda que com dor”. (Itápolis, 26/6/73)
Quem nasce com alergia, é uma questão eletromagnética que depois passa para o corpo.
Alergia é potencialidade eletromagnética que atua num sentido. O alérgico nasce alérgico. Não há remédio
que cure.
Deus dá um corpo são, bom, como ferramenta, para o espírito desabrochar o deus interno; depois o fanatismo
religioso manda fazer jejum, passar fome prejudicando o corpo físico...
Não há o que não tenha corpo astral, a alma de tudo. Está tudo aí, paredes, tetos... porosos! ...(Itápolis,
8/11/89)
Corpo físico: Quando o espírito sai do corpo e vê, o corpo tem menos significação que a roupa.
Quando a gente entra no corpo é que vê a tremenda responsabilidade de ter um corpo como ferramenta e
como responsabilidade pelo seu uso.
Não vim discutir, vim entregar o Divinismo, o Recado Final. Não vim ao mundo para curar corpos, para arranjar
a vida de ninguém, mas para desabrochar o Deus Interno. A pessoa espiritualizada exterioriza o duplo, o qual
funciona fora e está ligado ao corpo pelos liames magnéticos que fornecem o magnetismo. O duplo etérico
despeja o que corpo tem.
Cada um é uma usina, caracterizado pelo eletromagnetismo específico de cada um, tendo efeitos curador.
Ninguém chega em primeiro lugar com o corpo. (Itápolis, 27/10/89)
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No livro de Jó, na Bíblia, ele louva a Deus que pôs na mão direita a longura dos anos e na mão esquerda as
honrarias. Nós, que contamos com a mediunidade, vamos além disso. (Itápolis, 2/11/89)
No livro de Jó está, sobre as mãos... Há sete tipos de mãos: 6 específicas e uma genérica; cinco linhas principais,
7 sinais móveis, 7 sinais fixos, os montes e detalhes. (Itápolis, 23/2/89)
Nas mãos, as duas maiores linhas são a da inspiração e da intuição.
Psicometria é a medida do espírito. A psicometria quem faz é Deus. Eu apenas vejo de um modo; não fazemos
outra coisa sem expressar o que por Deus é. Sete tipos de mãos, 6 específicas, uma genérica. Cinco linhas
principais, sete sinais móveis, sete fixos, os montes e detalhes. (Itápolis, 8/6/89)
Dedo indicador para imantar, porque ele é Júpiter, é o pensamento. (Santana, 28/7/75)
É muito importante o teor vibratório no sentido moral, principalmente para quem tem mediunidade e
relaciona.
Se alguém achar que pode acusar alguém, que o faça com piedade e não com rigor.
Não acusar ninguém, não julgar. Julgue menos e faça mais. Se acusa demais, não produz o que deve.
Leva 300 milhões de anos em média, desde a saída da centelha, o Óvulo Divino, até a Verticalização.
Não adianta falar “Para Deus nada é impossível”, cada espírito é o auto construtor do seu templo. No espaço
e no tempo, todo fenômeno se desenvolve.
Quem fica com a Lei, o Cristo e a Revelação não precisa de outras mentalizações infinitamente menos...
Muita gente, sendo galho, quer virar macaco e vira pangaio.
Prudência – Não existe nenhum aglomerado humano que, por Deus, não tenha vanguardeiros, retaguarda e
o grosso da tropa.
Por volta do meio dia ponha a mão direita sobre a Bíblia, pense nos vultos bíblicos (Santana, 11/9/75)
A pinga facilita a exteriorização e o espírito atua (21/7/75)
O eletromagnetismo em curto circuito dá doenças que não são doenças.
O passado pesa no presente com uma força tal, que se a pessoa não fizer questão de mudar...
Católico, mesma coisa que zero.
Deus dá para cada um 23 h, 59’ 56’’ por dia.
Deitado em sua cama, leia as mais sublimes leituras... é o lugar em que se passa mais tempo.
O verdadeiro artista é volitivo, meio louco.
A pessoa nunca chega primeiro em um lugar, antes chega sua aura.
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Níveis hierárquicos fundamentais espirituais são 7. Eu e Jesus pertencemos ao 5º. Do 4º nível fundamental
para cima, pode-se, com esforço, infundir em Deus. No 8º a infusão é total. Faltam 2 níveis para nos
infundirmos totalmente. Somos delegados e Ungidos.
Henrique Lerner, o primeiro homem a fazer uma bomba atômica. Seu livro de cabeceira é o Bagavad Gita.
Reencarnação: a regalia que é a reencarnação! Pode-se reclamar à vontade... Vá, do outro lado, reclamar...
Com quem? Do outro lado não é assim!
Espírito iluminado por dentro e frio por fora é porque vai restringindo a luz interna.
Cada filho de Deus será Espírito e Verdade, como Deus o é, como a semente será a árvore, o ovo a ave.
O Aviso Final, foi Jeová quem mandou pôr este nome.
Paz, esta palavra implica todas as outras. É, na ideia, a síntese que engloba todos os fatores espirituais e
psicológicos. Não existe, na terra, paz de Deus, só paz de espírito, paz de consciência. (Santana, 15/5/74)
Os elementais são: os gnomos da terra, os silvos do ar, as salamandras do fogo, as ondinas da água (6/1/75)
Todos os que encarnam atravessam fases, ora melhores, ora piores. Nas alegrias, cuidado com a euforia. Nas
horas de desespero, descanse em Deus... paciência, espere uma madrugada!
Expulsai de diante de vós aqueles que vos não querem receber.
Não gosto da pessoa, mas do comportamento.
Anjo – Ângelus em grego – quer dizer mensageiro.
Chegar do outro lado e dizer: “O que Deus me der... chega!”
Os verdadeiros servidores não fazem das coisas de Deus um meio de vida.
Hoje, a idade mais perigosa é dos 8 aos 16, 17 anos. (Santana, 22/7/74)
A pior doença do mundo é a burrice. O 11º Mandamento devia ser: É proibido ser burro.
Todos os que colocam Deus longe de Seus filhos, é para ficar no meio, mercadejando.
Conserta-te antes de chegares ao meirinho (meirinho= juiz)
Não vá atrás de tabelinhas alheias, curve-se só aos Dez Mandamentos e o Cristo Modelo.
Cristianismo é Programa Divino, do começo ao fim da matéria, das origens à Finalidade do Espírito.
Se o ambiente tiver o que dar, pegue;
Se o ambiente não tiver o que dar, dê (Santana, 24/5/74)
Há muita gente que irradia treva, é preciso quem irradie luz (Santana, 3/7/74)
Se vocês, que podem ser o sal, deixam de ser, quem vai trabalhar?
“Vós sois o sal da Terra”.
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Desta vida está dito: Todos os mistérios serão manifestos. Não deixo nada por dizer. O dilúvio está bem escrito
no Apocalipse.
Dizendo a médium: “No presente, você é locomotiva descarrilada, vela apagada. Sirva de lanterna!”
Desabrochamento do Deus Interno e queimar Carma ninguém faz por terceiros.
Tem gente no mundo que acredito em comida e morre de fome. O negócio não é crer, é produzir!
Os espíritos se ressarcem nas vidas simples e humildes, sem os galardões do mundo.
A capacidade de reserva de quem nasce perfeito é de 150 anos, para a moderna ciência. Morre-se antes devido
ao desgaste.
Na Minuta Evolutiva Sintética tem os sete espíritos do Bagavad Gita (Santana (17/5/74)
Quando um falha aqui, outros falham adiante, não ajudam a outros para que produzam. Não se faz uma
corrente com um elo só! (Santana, 24/5/74)

Perispírito E Evolução

Amarelo, pensamento bom.
Vermelho, vitória e amor.
Laranja, cor do fluido vital.
Verde, esperança
Branco, cristificação
Azul, ciência e santidade
Violeta, dignidade e honra
Preto, honra e seriedade
O preto, como o vermelho forte, não deixa irradiar de dentro para fora, nem deixa receber de fora para dentro,
porque há impedimento.
Cada espírito tem uma cor, um som, um cheiro
Há a simbiose de cor, som e perfume: tanto maior quanto maior o tamanho espiritual
O magnetismo, o ectoplasma é o melhor remédio para o outro lado, para onde diariamente saem perispíritos
estraçalhados da terra.
A centelha divina faz a transição antes do mineral no perispírito da Terra.
O espírito dorme para acomodar as células do perispírito
O espírito pode participar de tudo, desde que haja faculdade, e o espírito tem o perispírito, o espírito pode
comer e fazer muita coisa.
Em casa mal assombrada, acender a luz. Tudo tem duplo, o espírito vai retirando o duplo de flores, velas, etc.
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Dentro do período de dor, cada um vá se preparando, porque, na hora, dor é dor. Tomar água fluida, mate
fluido, Maraval (ou Maracujina), elevar o teor vibracional interno em vez de usar sedativos. (25/6/73)
A Humanidade desencarnada dá mais de 70 bilhões, em 34600 subfaixas, em 7 escalões. De uns anos para cá,
outros 4 escalões foram mandados se incluir aos 3 fundamentais. Os 3 estão pontificando no planeta, vão
concentrar todos os esforços até a consumação crística do planeta (Itápolis, 26//6/73)
Adonai, livro da Pensamento que recomendo.
A desintegração atômica já está afetando a Humanidade. No Canadá, deu 18 pontos a mais de irradiação em
capim, no leite e no queijo. No Rio, 8 pontos a mais no contador Geiger. O mundo está respirando elementos
radioativos.
Efeitos: neuroses, alteração do sistema nervoso. Remédio: só dois verdadeiramente grandes: Oração e água
fluida (é para o espírito, e para neutralizar alguma coisa: leituras evangélicas, passes). Itápolis, 12/4/73)
A Psicometria é forma de vidência que permite ver o histórico das vidas.
Psicometria = medida do espírito... vê o espírito em seu passado, seu presente, sua história (Itápolis, 11/9/72)
Primata, ramo humano, data de 27 milhões de anos, a partir do antropoide.
As virtudes estão para cima, e não para baixo. O índio, no mínimo, é mentiroso e ladrão.
Pedi, e recebereis; batei e abrir-se-vos-á é o mesmo que dizer acabou-se o tempo de ignorância. Tem gente
que faz questão de fazer da ignorância o apostolado da vida. (13/9/71)
O mais difícil de acontecer no mundo é a criatura se encontrar. O homem foi à Lua, essa gente que descobre
o exterior material ainda não foi capaz de descobrir o Reino de Deus... no frontispício do templo de Delphos
havia a frase: Conhece-te a ti mesmo!
Não falar “Se Deus permitir”. Vai-se telefonar para Deus? – Melhor dizer: Graças a Deus, eu quero...” (Av. São
João, 1/12/72)
Não chamo de burro quem é ignorante.
Burro é quem faz questão de ignorar, quem faz questão de não conhecer, quem faz questão de pautar pela
ignorância. (11° Mandamento: É proibido ser burro) (24/4/71)
Não é nos programas complexos que está a felicidade. A cada dia basta a sua preocupação. O mundo está
empanturrado de males porque a gente se acostumou a pensar até os tataranetos. (Av. São João, 23/1/71)
Na terra há poucos conhecedores e excesso de palpiteiros errados. Se todos vissem de lá para cá, haviam de
ver como o negócio é.
Pessoas querem ser espiritualistas, quando nem conhecem a ciência do Espírito, enquanto os cientistas da
Terra estão sempre a reformular conceitos.
Muitos espíritos grandes estão de ponta cabeça, porque há os testes; um arma a cama para outros caírem.
Cada um de nós é um necessitado de tudo; é um miserável fantasiado de orgulhoso. (Santana, 21/1/71)
Ninguém vai direto a Deus, mas sim pelos escalões. (Santana, 21/1/71)
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Para ser moderno precisa ser besta? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo I, sobre a perversão: isso é
moderno (Santana, 27/1/71)
Às vezes uma palavra rende mais que livros grossos. Podem ler bibliotecas inteiras, no fim uma palavra só
engravata, porque para Deus a sabedoria do homem é estultícia. (Santana, 21/1/71)
Cuidado, barbas de molho! É uma hora triste. Nunca foi tão fácil a pessoa achar que está com o pé no chão e
a cabeça em cima, e está ao contrário.... Não há zelo que seja demasiado. (Casa da Natália 1/2/71)
Na Terra se entroniza a importância do mundo, o que faz a desgraça do espírito. “Já tivestes o vosso galardão”
(Casa da Natália 1/2/71)
Pequeninos no mundo, grandes perante Deus (Casa da Natália 1/2/71)
Coitado do encarnado que, por se desmoralizar, perde o direito de trabalhar do outro lado. É o sinal certo de
que quando morre vai parar nos lugares de pranto e ranger dos dentes. (Santana, 13/1/71)
Não há perdão; há, da parte de Deus, oportunidades de ressarcimento.
Se você der um passo na direção de Céu, ele dará um passo no seu caminho, se der dois, ele dará dois... se
não der nenhum, o Céu não dará nenhum (Santana, 13/1/71)
As mulheres de má-vida e os afeminados estão na frente dos clérigos a caminho do Céu (Av. São João, 15/1/71)
O Mundo espiritual está precisando de encarnados que trabalhem do outro lado. Duzentas mil pessoas
desencarnam em 24 horas, há muitas mortes trágicas. Um espírito encarnado, onde vai é fornecedor de fluido
animal e eletromagnetismo: um trabalhador, contribuição maravilhosa! Procurem trabalhar à noite; pensando
bonito, é um trabalhador do outro lado. Viciai-vos no bem.
Mediunidade é para purgar. Todas as outras oportunidades são também ferramentas. O mal é sempre espiar
por cima do muro para dizer que o galo do vizinho é mais gordo. O que tenho, tenho; se puder melhorar, muito
bem.
O primeiro recurso: ter os cinco sentidos em ordem, ter ou não faculdades e agir com o que se tem. Se tem o
que tem, age e não anda direito... como merecer mais?
Tomar chá de critério. Desprezar o que tem e que é muito bom, e sonhar com o que não tem? Itaim, 1/8/70)
Se fosse possível a ciência ir aos mares do passado, por certo acharia outros fósseis.
Suponhamos que o dilúvio de fogo dilua a calota de gelo, inundando cidades... outra parte do planeta surgirá.
Um ditado: até porcaria, com disciplina, é bom.
Tudo que é vegetal tem um astral mais favorável; o mundo espiritual tem mais facilidade para agir,
principalmente se veiculado em água. (Casa do General, sexta feira, 18/1/69)
Somos espíritos, irradiamos ectoplasma, fluidos. Forma-se uma cadeia de ectoplasma, carregada de
eletromagnetismo. Nas iniciações antigas, quando se reuniam, era comum uma mesa no centro e todos os
que tomavam parte ficavam em círculo para criar um potencial fluido-eletromagnético. Tudo é questão de
conhecer as leis.
A gente falta com os pequeninos, o Céu se tranca para a gente.
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A Justiça registra só o que é consciente. Faz-se propositalmente e hipocritamente pede-se desculpas... a
pessoa desculpa, mas a Justiça Divina não!
São 7 milhões e meio de anos que a arqueopaleontologia prova que há seres sobre a terra. Há 7,5 milhões já
estava aí, não sabendo a ciência desde quando estava o ancestral do homem.
É um conceito pitagórico: 300 milhões de anos da emanação do Princípio.
O conceito humano não desmancha os fatos. Na escalada biológica faltam 4 elos.
Gnomos e elementais nunca deixaram de haver, movimentando os reinos da Natureza.
Nunca um macaco se transformou num homem. O espírito é que passa pelas escalas.
A emanação de centelhas vem mais tarde, os espíritos agem na matéria primitiva e o ambiente da matéria,
favorecendo a manifestação do espírito.
Na hora de haver formação dos mundos, espíritos grandes forçam, primeiro fogo, água, sólido, para depois vir
a manifestação de vida.
Se uma puta fosse a nossa mãe, teríamos o direito de respeitá-la.
Boa vontade só não dirime o erro.
Dai dignos frutos pelo exemplo.
A boa árvore produz bons frutos.
Conheceis a árvore pelos frutos.
Sol: autossuficiência, grandeza, poder, euforia; medidas intempestivas, mas competentes, sábias.
Sobre os 7 Céus:
do interior da terra até o fim do 7° Céu: 9.611 km
da crosta terrestre até o final do 7° Céu: 3.240 km
Faixa branca terra – 60 km
Umbral; de 60 a 1200 km
Considerar os diferentes níveis vibracionais em todas as faculdades.
Vidência: natural, simbólica, vista dupla... O mais difícil de ver é o Deus Onividente, porque para lá chegar tem
que fazer a caminhada.
Vista dupla: estando aqui, pode ver no Japão, porque o espírito pode bilocar.
Simbólica: plasma. Dentro do próprio médium o espírito vê tudo plasmado.
Matéria, Maya no hinduísmo = ilusão. A matéria é a serva do espírito. A Lei Moral é Senhora.
Dessa Divina Ordem Moral (com 2 pólos: os Dez Mandamentos e o Cristo Modelo) sou o representante: vim
falar da Divina Ordem Moral que rege o Infinito. Trago mais uma vez a espada e a separação. Ao diretor
cumpre, na direção, fazer com que cada um tenha, a seu tempo, o que merecer. O Despenseiro Fiel e Prudente
obedece à Divina Ordem Moral. Não vim ser agradável a ninguém, vim dar um recado. se alguém quiser ser
meu amigo, seja; se não quer, que não seja.
Os 7 espíritos de Deus esparramados sobre a terra (Apocalipse) são os 7 escalões. Cada encarnado está sujeito
a um escalão.
Cada espírito é uma história.
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De médiuns de incorporação, os Juqueris (manicômios) estão cheios; eles devem funcionar com caráter,
dignamente, como filhos de Deus.
Etapas do espírito:
automatismo inconsciente, instinto, razão, intuição.
A transição entre um estado e outro se dá por milhões de anos, passando por graus intermediários.
A independência se faz no plano filamentoso.
Evolução, no sentido de progresso, é palavra do século XX.
Abaixo do cristo planetário tem 7 espíritos que comandam os escalões. Abaixo destes, outros 7 que se dividem
em 7, e assim por diante.
O primeiro patrimônio do mestre é caráter, brio, dignidade, dar dignos frutos pelo exemplo. O caráter é o
verdadeiro patrimônio do missionário.
Cada um de nós é uma usina fluido-eletromagnética.
Os sábios nunca perguntam à Ignorância o que fazer com a Sabedoria (13/7/67)
Quanto a Lucas, 14, 14 a 35: Quando os chamados se recusam a cumprir a missão, são afastados e os pequenos
são chamados a cumprir a missão deles.
Quem manda no presente é o passado.
O espírito sofredor encarnado descansa. Fora da carne, para descansar, precisa encostar num encarnado, por
causa do fluido vital.
Ectoplasma é elemento substancial que exterioriza do indivíduo carregado de eletromagnetismo.
O índio está entre o automatismo e o instinto, raramente a razão aparece. Para propor o programa de karma
ao Senhor, o espírito precisa ser grande.
Livros, ler bem, procurando entender: A série André Luís, A Vida Além do Véu, A Vida nos Mundos Invisíveis.
(Itápolis, 27/ 06/86)
Desencarne: Dizer Foi descansar... Como tem mocorongo neste planeta! Quanta burrice, quanto erro, quanta
ignorância. Foi na paz de Deus... Paz de Deus é depósito de ignorância?
São limitadíssimas as condições de vida do outro lado. Tudo o que é neste lado reflete no outro. Como pensam
aqui, são lá.
A coisa mais estúpida: reverenciar a matéria bruta, lavar defunto, um paganismo romano.
Aqueles que falam em doutrina, que tinham que ser exemplos mas não praticam, é que portam as doenças
chamadas mentais.
Foi Deus que disse: Pagarás até o último ceitil, quer dizer: olho por olho, dente por dente.
Pai Divino, peço a oportunidade de ressarcimento, segundo como possa carregá-lo.
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Vá à frente de um espelho uma vez ao dia, ore ao Pai e peça uma graça.
Poesia Deus: com a influência de Jeová, é Ele falando.
O magnetismo ou irradiação eletromagnética humana... está tudo venenoso. Devem rezar, tomar água fluida,
receber ajuda do mundo espiritual.
Apreciem as auroras e os crepúsculos, porque desde que o mundo é mundo, não apareceu um igual ao outro.
Aquele que procura o conhecimento, investiga, está bem. Dicionário não é o pai dos burros, porque quem
procura dicionário já não é tão burro. Bem-aventurado quem tem boa intenção.
Leia, aprenda e ajude a consertar o mundo.
Cada um é livre para dizer sim ou não ao próprio Deus – mas vai responder! (Santana 18/7/86)
Uma palavra a mais sabida é uma responsabilidade a mais adquirida.
Levante a cabeça e vá em frente! Há uma Instituição chamada Intercessora Divina. Quanto vale interceder
pelo seu semelhante... Agora, é a Justiça Divina é quem diz Sim ou Não.
Não deixe que as torturas do mundo interrompam a sua atividade espiritual.
A construção de caráter do espírito é o resultado de muita experiência acumulada.
Se alguém não quiser não valer nada, é só ser negativo, sem Deus, contra a Virtude. Aí não tem nada de bom
para doar. (Santana, 23/7/86)
Ler, aprender, proceder. (Santana, 23/7/86)
A Doutrina ajuda, ensina a desabrochar o Reino de Deus.
Sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. (Krishna)
Só o que Deus quer para nosso comportamento: Fazer todo o bem e não fazer mal a ninguém.
A ponta da mesa nunca deve ficar vazia, para efeito de circulação eletromagnética.
Os desequilíbrios mentais são os pecados contra o espírito que aqueles que, conhecendo, ferem as virtudes
pelo comportamento.
Os pecados contra a virtude, os pecados dos religiosos que mentem em nome de Deus, a podridão em geral
causam as doenças mentais.
Cruzamento de intuição com inspiração já é de muita idade do espírito.
Deus não existe, Ele É! Só pelo fato de cogitar da existência de Deus, já é crime.
Regra de Deus para Seus filhos: Cresça e apareça!
As mães começam a educar os filhos desde a gestação. (Santana, 23/7/86)
Quem não trabalha não merece salário. Assim é tudo em Deus. (25/9/86)
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Se o lugar de um apóstolo velho ficar vago por culpa do novo... paga!
Deveriam aprender alguma coisa. Ficam adorando a morte e cagando na vida.
Ninguém sai da minha frente sem um acréscimo de responsabilidade. (25/9/86)
Tudo tem seus guias. As cidades têm seus guias.
Há 15 anos atrás, através da Unesco, havia 750 milhões de crianças carentes. Hoje, em 5 bilhões, passou para
1 bilhão e 250 milhões de crianças carentes, de 0 a 13 anos. Bonito é a gente, caluniosamente, chamar isso de
humanidade. (Itápolis 13/11/86)
Quando alguém der para ser padre ou político, cuidado com ele!
O material astral se transforma naquilo que pensarem. Quem pensa só na matéria, transforma-se numa pedra
do outro lado. No outro lado, indivíduo pensa, atua na matéria astral e elabora formas. (Itápolis, 14/11/86)
Uma escada tem vários degraus. Quem achar que pode galgar um degrau superior, que suba, mas não fale
mal do degrau inferior (falando dos diversos tipos de trabalho). (17/11/86)
Jeová mandou fazer orações para todas as necessidades humanas.
Hermes: “Procura-te, encontra-te, realiza-te!”
Jamais deveria alguém gostar de ser fabricante de bebida, pelo mal que causa.
O que esta humanidade deveria entender é melhorar o conhecimento de Deus.
Inferno quer dizer inferior ou baixo.

A Natureza está de pernas para o ar e os homens estão amalucados. Não há necessidade de guerra mundial:
Terremotos, agentes da natureza, arrebentarão usinas que farão tudo.
É bem-aventurado quem se move em benefício de um irmão. Aquele que não ajuda o seu próximo a
desabrochar o Deus Interno, não terá o seu Deus Interno desabrochado.
Alguém perguntou: - “Lidar com carne é errado? ” A humanidade não pode, ainda, dispensar a contribuição
do animal. Dia virá em que as coisas serão de outro modo. Depois das faxinas, da separação, na entrada do
período apocalíptico, um Novo Céu e uma Nova Terra... Dia virá que, por progresso, o homem deixará de ser
carnívoro e virá a ser herbívoro, até frutívoro. (Santana, 6/2/87)
Comer carne, não se preocupe, não é isso que põe ninguém no inferno.
Os planetas, entre si, incidem magneticamente. Os 12 signos do Zodíaco, regendo as 12 partes do corpo
humano. Isso rege a astrologia, mas a astrologia não conhece o carma, o programa.
Espírito Santo, essa Virtude Divina, está em tudo que é derivado de Deus.
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AIDS, a coisa é profundamente grave, o que Jesus disse no Sermão Profético que viriam as punições antes de
chegar o III Milênio.
Tem muitos espíritos no mundo espiritual que pedem: - “Poderíamos pedir a Deus que viesse uma doença que
reduzisse a humanidade, sem deixar o lastro de 500 anos? ” Pedir não é pecado, mas alterar a Ordem Divina
nunca! Tudo é válido. Quando curam uma moléstia, aparecem dez. A Terra sofrerá desarmonias horrorosas,
porque a hora é chegada de terríveis comoções.
Levantem a cabeça para dizer: “Quem manda no mundo é DEUS”!
Enfrentar trabalho mediúnico sem enfrentar escolhos, desilusões, aborrecimentos, não existe. Mas encontra
também luzes e glórias!
Quem tem cu, tem medo. A gente já nasce com ele...
Agora és dono do teu barco, não o deixes afundar. Assim falavam ao neófito (iniciante).
Ectoplasma, elemento ódico, há uma exteriorização de fluido, carregado de eletromagnetismo.
Para Deus não há linha torta. (Itápolis 27/2/87)
O que sou? De onde venho? Para onde vou? É o mínimo que cada um deveria se perguntar na frente de um
espelho.
O Tronco é Moisés, Broto Novo é Jesus.
Há 480 mil anos atrás, assim está a humanidade nos 2 planetas que receberão os terráqueos.
Ninguém mata a fome acreditando na comida. As coisas espirituais precisam ser trabalhadas. Os espíritos não
têm ectoplasma, eletromagnetismo, fluidos.
É preciso ter muito cuidado com os fluidos, porque peido também é fluido!
O que digo aqui, é aconselhando. O que digo do outro lado, é executando!
Podendo, não vão para o Hemisfério Norte. Cataclismos telúricos farão o que devem fazer, nem precisa a
guerra atômica.
Aprendam a ler, aprendam a saber, aprendam a proceder! (Itápolis, 2/3/87)
Sempre foi a mulher a guardiã moral da família. Quando a mulher degrada, tudo cai.
Não perca um dia sem pôr a mão direita sobre a Bíblia..., principalmente as mulheres deviam fazer isso.
Conhecer é uma coisa, proceder é caso muito diferente!
Mentir em nome de Deus é fácil, mas enganar a Justiça de Deus, ninguém o faz...
Acabem com as clerezias clericais, se quiserem acabar com os sofrimentos do mundo.
É dando que se recebe: compenetre-se da importância das orações em conjunto.
Não sejam vela apagada, locomotiva descarrilada! Saibam ler a Oração a Deus...
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Há erros involuntários que, em se fazendo o bem, pode consertar. Mas o que se fez conscientemente,
prejudicando os outros, aí não, terá que pagar até o último ceitil. (Itápolis, 15/5/87)
Tudo tereis que encarar sob o ponto de vista do triângulo: positivo, negativo e neutro.
Nossa obrigação é estimular.
Na língua portuguesa temos quatro palavrinhas de três letras - Bem, Mal, Sim, Não – que divinizam muita
gente, atrapalham muita gente.
Não há ninguém que não seja útil: O espiritual, cada um vale por si. No fator ajuda, fornece ectoplasma, poder
eletromagnético. Quem está com fome, fornece pouco. O trabalhador tem que vir comido, bebido, cagado e
mijado! (Itápolis, 21/5/87)
Conheço muita coisa desagradável em família. Metam na cabeça isto: Misericórdia quero, não sacrifício. Leiam
sempre o capítulo 13 da Primeira Epístola de Paulo, para se tornarem doces, tolerantes.
O pedido a Deus é nossa obrigação. De nossa parte, pedimos a Deus. Da parte deles, que peçam oportunidade
de ressarcimento. Se de Deus não vier, ninguém tem nada para dar. (Itápolis, 14/3/87)
Bem-aventurados os olhos que veem o que vedes, porque muitos queriam ver e não viram.
“Quero de Deus as Graças Divinas para cumprir o que programei”, é assim que todos deviam pedir...
Advocacia, se não abrirem os olhos, é meio caminho para os infernos...
Conta-se que no mundo espiritual, um espírito desencarnou e foi parar num ceuzinho. Ouviu dizer que a tarefa
mais difícil era ser santo, a quem se fazem os pedidos. Disse ele ao mentor: - “Quero ficar no lugar de um
santo! ”. Ouviu, então: - “É difícil, mas vai ocupar o lugar de um santo”. Ficou só um mês, não aguentou...,
acabou pedindo demissão. (Itápolis, 16/3/87)
Nunca devemos rir dos outros, devemos rir com os outros. (Itápolis, 21/5/87)
O Judaísmo é do espírito, não da carne; é legião designada para o apostolado da Lei de Deus e o compromisso
para com os Dons.
O livro dos Atos dos Apóstolos é de estilo literário jornalístico: expor os fatos sem fazer comentários. É onde
os médiuns falham...
Quem se diz rosacruz e não leu o Baghavad Gita, não é rosacruz.
Idade, carma e programa... cada um tem o seu e não sabe.
Às vezes são preferíveis palavras de amor a penalizar. Pai, só Deus. Prefiro os pais que, com palavras de amor,
educam os filhos, àqueles que usam chicote. Nem burro gosta de chicote. Se ferradura desse sorte, burro não
puxaria carroça!
Não é o nome que nos faz, somos nós que fazemos o nome. (Itápolis, 22/5/87)
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Eu quero de Deus tudo quanto Deus queira me dar, para ser um bom filho de Deus e um bom irmão de meus
irmãos.
Quem não trabalha não merece ordenado. Espiritualmente, menos ainda...
Pedir para si próprio e para a família é egoísmo. Nunca esquecer que altruísmo é mais.
Ai desta humanidade se não fosse o Socorrismo Divino, constituído de encarnados e desencarnados, e de
permeio o uso dos Dons do Espírito Santo.
Tirando os vanguardeiros, esta humanidade padrão, ou é uma merda rodeada de bosta, ou uma bosta rodeada
de merda!
Em 77 anos, é a primeira vez que ouço dizerem: - “Como espírita, leio a Bíblia” (quando perguntado a uma
mulher o que lia). Ganhei um presente de aniversário, e Deus queira que eu não passe mais um aniversário na
terra.
Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, se todo mundo a lesse, não haveria sanguinários.
Sempre, por Deus, tudo está divinamente aposto. Abaixo do Princípio Sagrado ou Deus, que é Onipresente, o
triângulo, depois a balança da Justiça Divina, depois os Dez Mandamentos, depois os escalões. Aqui, ao rés do
chão, milhões de espíritos socorrendo bilhões de necessitados, tudo divinamente a postos. (Itápolis, 14/9/87)
Grandes Iniciadores, não Grandes Iniciados!
Sou o vosso Senhor Planetário. Se couber na vossa cabeça, coube; se couber na vossa consciência, coube; se
não couber, não faz diferença.
Bem, Mal, Sim, Não... Eu disse primeiro: “Vós sois deuses! ” e, como deuses que sois, podeis dizer Não ao
próprio Deus... respondereis, mas podeis dizê-lo.
Sou o vosso Diretor Planetário que regerá com vara de ferro. Ninguém é obrigado a acreditar em mim, mas
perguntem, porque tem gente na subcrosta? Podeis dizer Não, mas a paga é até o último ceitil...
Nostradamus é um apóstolo reencarnado, Malaquias é outro apóstolo reencarnado.

Digo aos jovens: “Tomem muito cuidado! Vão ser pais e mães! ” (Itápolis, 14/9/87)
Em Doutrina sou muito exigente; humanamente procuramos ser simples. Vim tratar do Sagrado Problema do
Espírito (Itápolis, 15/9/87)
Lastro intuitivo, aquilo que a pessoa fez atrás, de bonito e feio, e passa para a vida do espírito.
Deus, a Divina Essência Infinita e Eterna, mas Onipresente sempre.
Se não estão praticando o aturai-vos uns aos outros, vão praticar o amais-vos uns aos outros?
Não perguntei nada a homem algum, porque, se perguntasse, entregaria recado de homens. (Itápolis,
17/9/87)
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Se perguntarem a um espírito dos planos de luz e glória: - “Por que você está aí? ”, ele responderá: - “Porque
cumpri a Lei de Deus e pratiquei o Bem! ”
Se perguntarem a um espírito das trevas: - “Por que você está aí? ”, ele responderá: - “Porque contrariei a Lei
de Deus! ” (Itápolis, 19/9/87)
O grande erro de uma humanidade é começar mal no conceito sobre Deus. (Itápolis, 20/9/87)
Carma, em sânscrito, quer dizer “seu histórico”. (Itápolis, 22/9/87)
Eu quero que Deus me dê tudo o que possa dar de Verdadeiro, Bom e Belo, para que possa cumprir minha
missão e ser bom irmão de meus irmãos. (Itápolis, 22/9/87)
Não sabem e não procuram saber de sua origem Divina, da parte cármica e do programa da encarnação... só
pode ser um mundo de expiações. (Itápolis, 24/9/87)
Fácil é pedir a Deus, difícil é o merecer de Deus!
Na farmácia de Deus, onde há veneno, há antídoto, é só procurar... (Itápolis, 24/9/87)
O Mediunismo, quando entra, deixa as leis físicas de lado, porque são Dons de Deus.
Exu não é espírito, nem bom, nem mau, é naquele nível.
Se forem capazes de serem juízes de Deus, metam-se a preconceituosos!
Desencarnou, começa a enfrentar os Dez Mandamentos, a Justiça Divina.
A carne tampa os olhos dos encarnados, e eles não enxergam os lugares de prantos e ranger dos dentes de
que fala o Cristo Modelo... nas trevas, nas lamas feitas de sangue, nas deformações perispiritais, nos remorsos
cruciantes, recebem suas pagas todos quantos contradizem em suas obras a Lei Moral e o Cristo Divino Molde.
Se Deus permitisse levar os encarnados de quando em quando para uma visita aos milhares de reinos
espirituais, ou céus, tudo mudaria e muito depressa, em termos de fraternidade humana. Porque, a começar
dos abismos tenebrosos da subcrosta, até os mais luminosos e gloriosos reinos, tudo quanto se vê testemunha
o comportamento, os indivíduos durante a encarnação; tudo é resultado daquilo que fez, de como procedeu
no seio da família humana. (Santana, 265/11/87)
Está na hora de eu dizer a vocês: está tudo feito, vejam vocês o que farão com tudo o que entreguei. Eu não
renunciei pouca coisa para estar com vocês.
Estou proibido, pelo Céu, de materializar espírito. Vim para espiritualizar a matéria, por ordem divina:
- “Filho Elias, não produza fenômeno grosseiro nenhum. Que sejam inteligentes para entenderem a
significação das palavras”. Hoje, com 78 anos, está tudo feito.
Na Justiça Divina, o caluniador é mais pecador que o próprio assassino.
Boa intenção não dirime burrice (Itápolis, 26/11/87)
Anjo com um pé na Terra e outro no mar significa encarnado e desencarnado.
Maria Madalena é um espírito que comanda uma legião de espíritos que comandam desenvolvimento de
mediunidades, a vidência.
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Espiritual e moralmente, esta humanidade está o retrato da porcaria, ou da bestialidade, romana.
Não foi a Igreja que deu grandes vultos. Grandes vultos entraram na Igreja para reformá-la!
Você é uma centelha divina. Você tem Virtudes Divinas a desabrochar. Você tem uma Sagrada Finalidade a ser
atingida!
Ler a poesia Deus, porque vale por todas as Orações.
Sentir Deus, em si próprio, ao rogar.
Iludir o próximo é muito fácil; iludir a Justiça Divina, nunca.
Eu e Jesus nunca fomos petulantes.
Fácil é enganar o mundo, jamais a Justiça Divina.
Nunca devia incinerar quando o espírito não merece... Tem os horrores do inferno na incineração.
No próprio enterro, merecendo, o espírito vê tudo, e dizem-lhe: - Pense em Deus, agradeça a sagrada máquina
que Deus lhe deu.
Encarnação é cátedra. Sempre entrar no cemitério com muito respeito, muito cuidado.
O Céu está a favor da socialização do mundo, mas não sem Deus, sem Moral Divina! (Itápolis, 7/12/87)
Toda vez que apresentam flores, não é para enfeite, mas grandes concentrações de energia, de grande
utilidade perante os espíritos sofredores.
O mediunismo funciona do outro lado de modo maravilhoso.
Maria diz: - “Vamos cuidar de nossos irmãos nos lugares de dor, onde também nós estagiamos um dia”.
Os sete sinais do Nero, são os sete sinais mediúnicos que ele teve, avisos, por estar errado. Ele se comunicava
dando sete pancadas na mesa. Ele tinha uma ordem do Paulo, a quem ele degolou, para não dar seu nome a
ninguém, a não ser quando encontrasse um dos dois João da Bíblia. A partir do dia em que me encontrou,
nunca mais deu pancadas.
Pode derreter o planeta, acabar o Divinismo, não.
Quando um vidente chega a contatar com Deus é obrigado a dizer: - É tudo infinito e eterno...
Vocês estão com 12 grandes Bíblias. Todas passaram por mim e Jesus.
A Terra tem 72 bilhões de espíritos, na carne e fora da carne. Lamento profundamente que, estando de
passagem mais uma vez pela carne, encontro a humanidade enlameada deste jeito.
Graças a Deus essa hora chegou! Sem faxina não se faz nada (Santana, 29/2/88)
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Aquele que se identificar com a Doutrina, muito bem. Convide teu irmão três vezes, senão quiser, deixe-o.
Não te atrases por ele.
A Terra vai mudar de configuração geográfica mais uma vez.
Quem estiver no hemisfério Sul do Planeta, não vá, nesta hora, para o Norte. O cataclismo: como nunca houve
antes e como não haverá depois. Tenho um dó profundo. As crianças amaram a gente. Quando vejo uma
criança, as mulheres mães, e os animais inferiores, fico pensando em tudo isso aí, para que haja a renovação
do mundo.
Enchente não é nem uma bilionésima parte do que está por vir: natureza de pernas para o ar, e os homens
também: características deste final de II Milênio, até 2050.
Diante de qualquer fato, não julgue Minha Justiça... tenho um profundo dó, mas se não houver higienização,
não dá...
Terremotos, avalanches, deslizamentos vão destruir usinas atômicas. (Itápolis, 16/3/88)
Quatro rachaduras estão se afastando e vão acabar mudando a configuração geográfica do Planeta, reduzir a
um terço, a expulsão dos cabritos e os que viverem irão viver a Divinocracia de Isaías, capítulo 11.
Júpiter não é sol, mas tem irradiação de sol. Precisam ver o que Jesus foi, e ainda é, em Júpiter! Não precisam
acreditar no que estou falando, mas vosso juízo não é nosso fiscal.
Se não fosse o socorrismo divino, o trabalho dos anjos, esta humanidade teria feito deste planeta um
manicômio muito grande. Vamos pedir para trabalhadores encarnados e desencarnados, e um profundo
sentimento de respeito aos Dons de Deus, intermediários.
Onde estiverem as carniças (erros de Lei e Dons) aí estarão os abutres (punição da Justiça Divina).
Médium deve falar o que vê e deixar a interpretação por conta de quem ouve.(Itápolis, 14/12/87)
O silêncio não é de ouro; se quem sabe não ensina, como será?
Importa-vos ouvir Deus e não ouvir homens.
Quanto a isso que chamam de Santa Missa, é festejar o assassinato de Jesus. Ouvir Deus, o Senhor da Justiça,
dos Dons e dos Dez Mandamentos. (Isso precisava ser dito a essa padraiada que está aí...) (Itápolis 15/12/87)
Viver a Lei. Praticar santamente o mediunismo. Imitar Jesus. Assimilar a sabedoria do Evangelho Eterno... Eis
o que Deus quer de Seus filhos.
Falta gente gozada no planeta de gente macambúzia, mocorongos.
Maldito homem que confia no homem.
O espírito encarna com outorga de dizer Não ao próprio Deus. É livre, mas responde...
Estando alguém no meio dos outros, pensando bonito, desempenha uma função muito grande.
Cada encarnação é uma página nova que o espírito escreve na sua vida de espírito.
Ninguém deveria pronunciar a palavra Deus, mas o Princípio.
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Cada um de nós tem o seu passado. Ele implica no presente com um lastro poderoso.
Para pano velho virar novo, só Deus fazendo a renovação com as leis da Natureza.
O que é benção divina? É a consciência de um filho de Deus comungando com a consciência divina.
É o estado da alma que faz interpretar a duração do tempo.
Deus não é para ser acreditado, é para ser agenciado. Pensar na comida sacia a fome? É preciso trabalhar a
Ordem Divina.
‘Fazer o Bem sem olhar a quem’ é errado. Não se ajuda salteador.
Se desenvolver faculdades não estiver no programa reencarnacionista, dificilmente acontece. Há pessoas que
têm os dons para ciência, artes, etc. e não sabem. Esta virtude Divina que é o Espírito Santo está em toda a
Criação Divina, agindo sempre, Virtude que une tudo em graus diferentes de representação. Não há quem não
seja herdeiro de Deus, em todos os níveis.
A cada um cumpre responder pelos atos praticados na razão direta da falta: tem que ser o ressarcimento.
Quem receber, na sua consciência agradeça a Deus, nós não aceitamos agradecimentos.
É uma ordem divina que eu sigo: atender primeiro quem vem à minha frente. E não saem sem o Aviso Divino,
Instrução Doutrinária e orações.
Saibam ler a Bíblia.
(Osvaldo Polidoro chegou em Itápolis em 8/3/88)
Um grande transatlântico anda sobre ondas e manda nelas, mas, para uma formiguinha, um dedal de água é
muita coisa... (Itápolis 9/3/88)
Para Deus, a ordem Divina é Instrução e Oração, Oração e Instrução. Há mais de 50 anos houve uma ordem
divina: Ninguém saia de sua frente sem Instrução e Oração.
Cada oração que deixei vale por um testamento doutrinário.
São 7 tipos de mão: 6 específicos e 1 genérico.
Sem a Revelação, a humanidade estaria relegada ao abandono. (Itápolis, 11/3/88)
Passo mais uma vez pela humanidade e digo: vocês ainda ficam devendo muita coisa. A Besta criou e impôs
bestialismos. Vocês andaram comprando bestialismos...
Eu sou aquele anjo que tem um pé na Terra e outro no mar. Lá eu sou o tal, aqui eu sou um duplo muito
apagado. Lá, do outro lado, eu não sou duplo, sou o tal.
Deus não toma providência nenhuma porque Ele é a Providência.
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Com disciplina, até o que não presta pode produzir o bem; sem disciplina até o que presta pode produzir o
mal. (Itápolis, 18/3/88)
Quem não dá fica sem o direito de pedir.
O grande problema é ser útil, servir.
Vestes palhaças, rituais ridículos, são imagens. É proibido fazer imagens.
Lastro intuitivo: o passado que reflete no presente.
Desgraçadamente é um número pequeno de gente que ajuda a fazer tudo.
Ideoplastia é a plasmação de ideias. (Itápolis, 23/3/88)
Que diferença faz para Deus a opinião de qualquer um de nós? Que diferença faz para mim a opinião de vocês?
O sagrado, depois da existência, não é o bolso, sexo e mundanismo. Isto são ferramentas. Há uma sagrada
Finalidade para o espírito (Itápolis, 25/3/88)
(Osvaldo Polidoro chegou em Itápolis em 7/6/88, com o Salomão e eu)
Escrevi coisas que não devem ficar ainda na terra, para tirarem cópias do outro lado para aqueles que
comandam.
Até 39, eu datilografava tudo o que tinha que fazer mandava para o mundo. Em 1939 começou a ser impresso;
Jeová mandou sintetizar e consertar a Lei e pôr uma oração (escrevi a de Bezerra) e mandou para o mundo.
Tenha uma Bíblia à cabeceira da cama e da vida, e confronte tudo com a Bíblia o que vim fazer, porque não
existe uma palavra de Deus na Bíblia que não tenha cumprimento.
Eu sou a voz que clama no deserto (deserto humano). Agora, nunca mais vi a terra como deserto, a terra é
preparada pela ciência técnica. Como poderia encher a terra de informação?
Cabritos: os clérigos que insultam a Deus, falam em Deus para insultar a Lei e os Dons, estes é que serão os
cabritos. Os cabritos não serão os ladrões materiais, mas os ladrões espirituais, falam em Deus para trair a Lei
e os Dons.
Eu nunca disse uma palavra de desprezo pelas prostitutas. Quem insulta uma prostituta hoje, vai ser filho dela
amanhã, vai morrer por ela.
Os espíritos bêbados fazem das pessoas humanas os seus canecos.
Meu título é Rei dos Reis. Quando Moisés, peguei uma pedra e escrevi a Lei. No filme, escrevi na montanha...
eu ia pegar a montanha no colo?
O passado, bonito ou feio, já foi... agora é daqui para a frente! (Itápolis, 16/6/88)
Cruzamento de intuição com inspiração: espírito que já tenha intuição suficiente para se ligar ao Divino e
inspiração para receber de fora... isso já é bom!
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Hermes: Eis que vos proclamo a sabedoria da Sabedoria: eis que tendes Deus dentro de si e não o sabeis.
Não se esqueçam de que esta humanidade não é uma arapuca, mas uma fábrica de arapucas.
Quando me ligo a Deus, como Ser Absoluto, um sentimento só me faz chorar. Eu não sei se sou mais Ele ou se
Ele é mais eu... um sentimento só, Amor Divino. O Amor Divino parece que derrete a gente. (Itápolis, 17/6/88)
Errar é fácil, consertar o erro é difícil.
Não acho ninguém sobre a terra que não seja necessitado de tudo.
Pobreza é uma doença que pega.
São quatro elementos, nunca os esquecer: terra, água, ar e sol. Se tirar um deles, acaba a vida. Somos
necessitados de tudo isso. Peçamos a Deus...
Não existe ninguém na carne que não tenha espíritos queridos nos planos mais elevados, mas ninguém há na
carne que não tenha irmãos queridos nas piores condições espirituais. Vamos lembrar isso e pedir a Deus, mas
seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Se não fosse o mediunismo, a humanidade estaria totalmente
abandonada.
Que Deus nos propicie a ajudar espíritos nossos irmãos que mereçam ajuda.
Uma humanidade que teve 12 Grandes Bíblias era para estar assim, cheia de corrupção?
Fenômenos mediúnicos brutos para abalar consciências brutas. Hoje a ordem é: - “Filho Elias, espiritualize a
matéria o quanto puder, não materialize o espírito. Diga aos Meus filhos na terra que os fenômenos brutos já
foram, que prestem atenção na inteligência das palavras, onde irão buscar as soluções para todos os
problemas”.
O que vale não é ter uma longa vida, mas uma vida bem proveitosa perante as Leis Divinas ou fundamentais.
Hoje é o dia que muita gente tem que olhar para mim. Eu gosto muito do dia de hoje. É de dizer mais uma vez:
- “Graças a Deus por tudo o que fiz nesta encarnação. Tudo está divinamente feito. Bendito o dia de hoje, de
tê-lo vivido”. (Itápolis, 23/6/88)
A era cristã começou 4 anos antes. Pelo calendário temos que somar 3 anos, 7 meses e alguns dias aos 88.
Hoje é meu dia, o dia de João Batista. Quando fui Moisés, que deixei os Dez Mandamentos e o primeiro
Batismo de Dons, Maria foi a minha mãe. Eu preferia, agora, não ser a voz que clama no deserto. (Itápolis,
24/6/88)
Bênção da Mariana, há fita gravada. Presentes: Osvaldo, Lúcia, Salomão, Armando, Encarnação, Ilka, Emília,
Yolanda, Hélio, Kátia e Mariana (Itápolis, 25/6/88)
Procurem nos capítulos 12 e 19 do Apocalipse quem é aquele que vos guiará com vara de ferro.
Falta de Moral transforma o homem no pior dos animais, porque põe a inteligência na sujeira que pratica.
Foram 5 pessoas que escreveram o Livro dos Atos. Quando foi para fazer a Vulgata, usaram o livro de Lucas,
que tem aspecto de reportagem; contando alguma coisa dos outros quatro escritores.
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Faz 3350 anos que vivi a vida de Moisés, para começar a escrever a Bíblia.
No plano do comportamento, perante Deus e o próximo, não pedirá Deus nada mais que viver a Lei.
Devas, em sânscrito, quer dizer anjo, espírito, mensageiro.
Os dois outros planetas que receberão os terráqueos estão atrasados 480 mil anos em relação à Terra.
Se quiser um fator que faça prodígios, até milagres, é o Amor.
Tendo instrução e oração, arrumem a paz.
Ou Deus perdoa os burros, ou vai ficar sozinho no Céu... digo isso porque um dia li num caminhão “Ou Deus
perdoa os ladrões, ou fica sozinho no Céu”.
Por que a Igreja transformou Cipriano num santo? Pagaram para ele fazer um despacho, um conde apaixonado
por uma jovem pagou para Cipriano trançar os pauzinhos para a moça gostar dele. Cipriano fez o despacho e,
por choque de retorno, quase morreu. Cipriano disse: “A moça está aureolada pela Virtude!” Então Cipriano
perguntou a um espírito: “Tem quem sabe mais que nós?” O espírito falou: “Tem! O Bem e a Luz podem mais
que nós”. Então Cipriano se arrependeu e a Igreja fez dele um santo.
Grudem-se na Doutrina. Conhecer é uma coisa, produzir é coisa muito diferente.
Não vim ao mundo para condenar ninguém. A Justiça Divina é autossuficiente.
Ninguém vem à carne com o direito de insultar a Lei e os Dons. A chave é essa e se alguém está cansado de
ouvir isso, que tampe os ouvidos ou não venham aqui. (Santana, 20/7/88)
Quem não semeia deste lado não colhe do outro.
Ai daquele jovem que não se prepara para ocupar o lugar de um trabalhador velho. É uma corrida de
revezamento.
Ninguém encarna neste planeta sem arranjar uma cruz, maior ou menor. Que cada um carregue sua cruz com
classe.
Ditado antigo: Deus nos livre de rico empobrecido e do pobre enriquecido.
Itápolis, 15 de outubro de 1988, Osvaldo chegou às 14 horas.
Aquilo que Deus promete para o findar do II Milênio, faltam só duas promessas: o Dilúvio de Fogo e a expulsão
dos Cabritos. (Itápolis, 17/10/88)
Luis Turri, meu primeiro professor, só ensinava a fazer pauzinhos. Comecei a chorar! Fui parar na casa de uma
professora, Noêmia, e ela me ensinou a ler e escrever.
Já tem tido muito Apocalipse por aí. É o findar do II Milênio... muito cuidado, muita atenção. (Itápolis,
23/10/88)
Segundo Hipócrates, a alegria é o maior dos remédios.
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Íbis, pássaros do espaço que comem matéria da ideoplastia dos espíritos inferiores, em lugares de pranto.
O “seu” Adolfo é o Tigelinus da época do Nero. Foi o Nero que desenvolveu o “seu” Adolfo.
Ser profissional de uma religião não é estar com Deus. Estar com Deus é viver a Lei de Deus.
Antes do século XX da era cristã, tendo a humanidade 11 Bíblias, não houve nenhuma informação da vida
além-túmulo. “A Vida Além do Véu” e a “Vida nos Mundos Invisíveis” apareceram depois de 1913. Depois, a
maior série do mundo é a minha: 78 livros. Este século deu os primeiros informes sobre a vida além do túmulo.
Anunciado cientificamente, no México, que 257 insetos estudados que vão fornecer alimento para a
humanidade em 2001.
A mulher atua mais com o coração do que com o cérebro. Não existe amor de Deus expressado no mundo em
maior grau que a maternidade. Amor Divino mais expresso que amor materno não existe! (Itápolis, 27/10/88)
Espíritos delinquentes são diminuídos para se apagarem as lembranças.
Comunicação do Attílio, irmão de Yolanda:
“Hoje estou feliz por estar aqui, com meus queridos filhos. Quero apenas dizer ao meu querido filho qual foi
o meu último pedido. Confirmo: Quero que se unam para seguir este Mestre dos mestres. Primeiro, meu
abraço espiritual. Unam-se naquele amor que sempre ensinei. Vocês têm um pouco de cisma de continuarem,
mas continuarão, porque vocês não podem ignorar o que foi entregue a vocês pelo Mestre dos mestres.
Estendam a Bandeira da Sabedoria, estarão fazendo por vocês mesmos, encaminhando seus irmãos para os
pés do Grande Mestre. Como fechar portas e janelas para aqueles que se aproximam de vocês?
Serei sempre seu pai. Tenho estado perto. Vocês vacilam; tenham um pouco de humildade. Minha filha, a
quem tanto quero: queria abraçá-los um por um!
Esse Mestre, para mim é uma felicidade. Agradeço a este Mestre... Meu querido e amado Mestre, sou feliz
porque o senhor me abriu as portas deste caminho.
Abençoando aquele lar que me recebeu com amor e carinho, Attílio”.
Confundir templo com igreja é coisa de analfabetos. Templo é casa, igreja é reunião. (Itápolis, 28/10/88)
É para ensinar Doutrina que vim ao mundo. Ficando bem com a Lei de Deus, para se ter saúde...
A Poesia Deus vale por todas orações. Fica para sempre, para saber como melhor comungar com Deus. Se
todo mundo respeitasse essa poesia e lesse as orações, eu não precisaria fazer mais nada neste mundo.
Vim ao mundo com uma ordem: - “Filho Elias, nunca julgue Minha Justiça. Ajude a quem puder. Antes de você
saber, sabia a Minha Justiça. ”
Hoje é um dia auspicioso para mim. É o dia de Todos os Santos.
No dia de hoje, dia de Todos os Santos de 1960, eu e Jesus escrevemos a Oração a Maria. (Itápolis, 1/11/88)
Os cabritos, de preferência, vão ser os padres, não vão ser os criminosos comuns. Os grandes traidores de
Deus sempre foram os padres; cabritos a serem expulsos, padres de todos os coloridos. Irão para dois outros
planetas, cujas humanidades estão 480 mil anos atrás desta. Vou entregar aos dois Cristos duas porções de
cabritos.
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Nunca deixe de ler esta Poesia Deus, por constituir ela o melhor modo de entender e viver o desígnio do
próprio Deus. Quanto lhe seja possível na vida, participe de orações em conjunto no meio dos outros, a fim
de merecer Graças Divinas.
Instituição intercessora: existe a atividade divina chamada Intercessora. Na Justiça Divina tem também a
Instituição Intercessora. Quanto um espírito desencarnado pode ajudar o outro! Agora, quando a Justiça
Divina diz Não!, pára. Quando a gente apela para a Lei, ela funciona; se não apela, ela não funciona.
Quando a Justiça Divina dá ordem, pedindo, ganha-se. (A Diva pediu pelo Abílio, e ele ganhou uma promoção)
(Itápolis, 2/11/88)
O espírito tem muito recurso; quando dorme, fica livre.
O Espiritismo por aí é muito mixuruca diante do que vim entregar agora. O comércio livreiro espírita não quer
evolução.
Só uma vez, na história da humanidade, o certo recebeu o bem na hora, e o erro recebeu a punição na hora:
foi na minha vida de Moisés. O povo hebreu que saiu do Egito, quando chegou nas fronteiras da Terra Santa
estava dez vezes maior, mas s subordinava à mesma Lei, os Dez Mandamentos... e quando acertava, recebia
tudo, quando errava, recebia punição na hora.
A Justiça Divina vai se impor com rigor, na hora lembrem-se de mim como Moisés, porque vou reger o mundo
com vara de ferro. A Justiça Divina vai se impor com todo rigor.
O lazer é tão necessário quanto o trabalho. (Itápolis, 9/2/89)
Venham mais perto, participem do campo fluídico eletromagnético! (para participantes mais distantes da
mesa)
Plotino, já dentro do Cristianismo, disse: - “Dormem, no espírito humano, Virtudes Divinas; a Doutrina ensina
a desabrochá-las”. Ele, Plotino, aprendeu com Platão.
Enoch trouxe a ciência iniciática do extremo Oriente para o Ocidente.
Excesso de remédio produz doença. O melhor remédio é a alegria.
Toda vez que coçamos ou passamos a mão, estamos ejetando um fluido eletromagnético poderoso. O corpo
é usina produtora de elementos curativos.
Pôr a mão na cabeça, só na hora de rezar ou pensar em Deus. Cada dedo ejeta fluido eletromagnético com
três cores. Se a pessoa pensar com desespero, sai um eletromagnetismo venenoso. Pondo a mão na cabeça,
a pessoa estará se auto envenenando. (Itápolis, 10/2/89).
Neste final do II Milênio, o magnetismo da Terra está fedendo.
Mediunidade: nada deixa de ter em si esse fator intermediário, e que se manifesta em toda a criação. (Itápolis,
13/2/89)
Hipnotismo, precisa tomar cuidado com ele, porque aquele que suplanta, com a vontade dele, a vontade dos
outros, se não o fizer santamente, paga...
No capítulo 20 do Apocalipse estava escrito: do um mil passará, mas o dois mil não atingirá, mas a Besta tirou.
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Espero que, ao sair da carne, tudo não caia naquele marasmo. Ficam a Doutrina e as Orações como elos de
ligação. A Verdade tem que fazer livres, não fanáticos.
Um terço da humanidade está dormindo, e os espíritos são trazidos aqui para ouvirem, porque estou no
mundo.
Estou com 79 anos, estou cansado de tudo isto.
A ignorância espontânea é tolerável, mas a proposital merece desprezo.
Pentateuco (penta=cinco),os cinco livros de Moisés queimados por Saul; Ezra, juiz, mandou chamar escribas
para reescreverem.
Importante não é fazer discursos aos trouxas, como fazem os hipócritas, mas fazer o Bem, executar o Amor
através da Bondade.
Lembre-se de que orar para os outros no meio dos outros para ser útil é bom.
Em cima da hora, no final do II Milênio, está dado o recado final... agora o que falta? Reduzir a humanidade a
um terço. A Deus pertence o desígnio. (Itápolis, 25/2/89)
O Santo Mediunismo usado para comércio, magia negra, etc.!!! Ninguém tem o direito de sujar aquilo que,
por Deus, é limpo!
Eu e Jesus dizemos: - “Pai Divino, faça-se a Sua vontade, não a nossa”.
A Assistência Divina se fraciona no nível das pessoas que estão reunidas.
Eu cumpro ordens divinas. – “Filho Elias, que ninguém saia de sua frente, no mundo, sem Doutrina”.
A melhor interpretação para Deus é: Espírito e Verdade, Infinito e Eterno, Onipresente sempre. (Itápolis,
28/2/89)
O espírito começa como uma larva, subindo até a verticalização.
Ao ir para São Paulo, no dia 1/3/89, Osvaldo disse para o Osmar: “A única coisa que digo para você: Nesta casa
você encontrou a Loteria! Juízo! ”.
Não represento todas as religiões, respeito a Verdade. É hora de acabarem com isso!
Onde o Papa passar, desgraças vai espalhar.
Semear o Bem, luzes e glórias. Semear o Mal, pranto e ranger os dentes e encarnações expiatórias.
O livro máximo da Maçonaria: Antiga Maçonaria Mística Oriental.
Doenças mentais costumam ser de pecados contra a Virtude.
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Ao Mediunismo chamam de coisa do diabo. Metam isso na cabeça: Daemon, em grego, quer dizer espírito.
Semanticamente, entender demônio como diabo é ignorância. Sócrates dizia: -“O meu daemon me fala aos
ouvidos.”. Cada um de nós é um demônio!
Ouçam bem: vamos fazer de conta que está encerrado o trabalho, porque espíritos de muitos níveis participam
Terremotos rebentarão usinas nucleares, infestarão tudo. Este é o final do II Milênio, com todas as suas
implicações.
Não se pode estar bem quem não desabrocha o Deus Interno. É muito limitado o relativo.
Quando um apóstolo escreveu “Deus é Amor”, foi um burro. Deus é a soma de todas as Virtudes que se possa
imaginar e não imaginar. Deus é infinito em todos os sentidos da Virtude.
Onde tem criança e animais, o diabo não entra, é um ditado antigo.
Toda falta cometida terá que ser ressarcida na razão direta da falta cometida.
O mais triste a acontecer: a expulsão! Procurem não ser cabritos.
A Tábua de Esmeralda deixei quando Hermes. Livro dos Mortos e Corpus Hermeticum, este é o maior deles.
Osvaldo chega a Itápolis hoje, 7/6/89, às 14 h
A Ciência Cosmogônica está apalpando pelo menos 16 galáxias. Há 425 bilhões de corpos em cada uma. É um
cantinho do Universo, se é que o Universo tem cantinho... (Itápolis, 8/6/89)
Confundir Deus com seres relativos! Quando pensarem em Deus, façam-no com Divina Amplidão,
Infinitamente. Para conceituar Deus nesta humanidade, a pessoa usa burrice e pensa que é Sabedoria. Pensar
em Deus de modo divinamente amplo, as outras verdades são relativas.
Sobre a prece de Cáritas: Quando eu era Hyppolyte Leon Denizard Rivail, um professor médium disse: “Professor, eu recebi isto de espíritos” (era a prece de Cáritas). Eu guardei na gaveta. Dias depois caiu um
papel do lado esquerdo. Deu um aneurisma e desencarnei. A prece de Cáritas ficou na gaveta. Acharam-na e
publicaram. Tem burrices. Devemos pedir a Deus, e não mandar em Deus.
A maldade e a hipocrisia comandam o espetáculo nesta humanidade.
O Divino, cada um entenda como pode. Vai de zero a cem %.
O egoísmo é criminoso. O altruísmo é divino.
O desespero é a falta de respeito às Leis Divinas.
Não enferrujar valores.
A felicidade da Vida é a contribuição de muitos valores positivos. Um fator só não traz a felicidade.
O mundo espiritual está se organizando para atender o quanto de gente vai desencarnar no dilúvio de fogo.
Ninguém é inútil num trabalho espírita.

27

Licantismo: degradação da forma perispirital por causa dos erros cometidos.
São 270 mil os que encarnam por dia. São 210 mil os que desencarnam... não dá 30% os que merecem
recolhimento.
Arranjar encrenca com a Justiça Divina nunca dá certo.
Quem muito mais precisa ou carece de reencarnar são os mais necessitados, tanto para resgatar faltas, como
para desabrochar o Deus Interno.
Assim falo em todas as sessões, porque o número de encarnados praticamente desaparece face à multidão
de desencarnados. Milhares, milhões de trabalhadores e o número de desencarnados necessitados. Não há
vidente que conte.
Ler, Saber, Proceder.
São cinco capítulos no Apocalipse falando daquilo que era para fazer.
O que há de burrismo quando conceituam Deus! Já era hora de mudar. A infusão com Deus é uma coisa tão
profunda que me abala divinamente. Não há palavra humana que defina... é divino.(Itápolis, 27/6/89)
Osvaldo Polidoro chegou em Itápolis no dia 24/10/89
Karma quer dizer histórico do espírito, é palavra sânscrita.
Ninguém pensa como quer, mas como pode.
Não faz um mês, uma senhora contou-me: Ela entrou no templo de São Judas e lhe mostraram os depósitos
das imagens velhas. Ela disse: - “Padre, diga-se, quanta gente ajoelhou diante disso, pensando que era divino?”
É preciso renovar...
Jeová sempre diz: - “Filho Elias, se você sair do mundo, por quem entregarei tudo?”
Só que agora Ele diz: - “Filho Elias, está tudo pronto!”
Aguardem o Dilúvio de Fogo.
Sobre Dons: aquele que nada der, nada receberá. É capital que Deus dá para a gente, os Dons, e se não
aplicamos o capital, não rende juros!
O que o espírito leva, incontestavelmente, é a responsabilidade dos atos praticados.
Agora não vim para o “Tenho muito para vos dizer...”. É o recado Final Divino!
Careca louco, encontrei à beça, mas burro, nenhum!
Onde padre põe a mão, conspurca tudo.
O egoísmo não produz nada de bom; quem constrói é o altruísmo. Há um registro daquilo que você fez e o
que deixou de fazer. Tudo se obtém à custa de trabalho, perseverança, persistência...
Chamar isso de civilização é insultar o bom senso! (Itápolis, 6/11/89)
Em 4 páginas, estratificar toda ordenança divina...
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Depois de João Batista tive 5 encarnações. Uma no século IX, dilapidado e tirado da história (Av. São João,
15/1/71)
O livro é o melhor dos amigos, porque repete sempre, não fica bravo nunca!
Se acabarem com as leis da Magia Negra, acabarão com a Magia Branca. As leis são as mesmas, a diferença
está na aplicação.
Nunca deixe de ler a Poesia Deus, porque a vinda dela ao mundo foi através de um fenômeno mediúnico muito
maior que quando recebi a Lei de Deus. Eu e Jeová ficamos um só, Ele falando e o papel na máquina. Na Lei,
Ele falou e eu escrevi.
Pergunte à sua consciência, porque está assim o final do II Milênio? Por que esta humanidade faz tudo às
avessas! Corromperam o que eu e Jesus deixamos. Quem vai consertar o mundo e a Justiça Divina! (Itápolis,
7/11/89)
A Terra gira, a Lusitana roda, as pedras se tocam e os espíritos se reencontram...
A grande mestra é a própria vida. Não fosse a escola da Vida, e os mestres não teriam como agir. Prestem
muita atenção nas pequenas lições de cada dia. Quem passa pela vida e não aprende uma coisinha por dia,
não vive: vegeta!
Construíram o Ramatis: Benedito Godói Paiva, capitão Rodolfo, General Levino, Ercílio Maes e Edgard Armond.
A Natureza não dá saltos... mas não é proibido correr!
De ordem Divina, não sair ninguém de minha frente sem ensino doutrinário.
De minha parte: tarefa cumprida!
De vossa parte: responsabilidade perante Deus.
Pesquem almas.
Desencarnar no Dilúvio é normal. Procurem não ser expulsos do planeta!
Sintonize cada um com o Princípio ou Deus, o Infinito e a Eternidade. É brilho, Luz, Glória, Poder, Ciência,
Verdade, Tudo!
Quando alguém tiver que pensar em Deus, deixa de o Pai Nosso que coloca num território, e Santa Maria, Mãe
de Deus... é preciso ser muito burro para ficar com o Pai Nosso que está no Céu e a Santa Maria, Mãe de Deus!
(Itápolis, 10/11/89)
Reencarnar na Atlântida Redescoberta... Tudo entregue! Só falta o Dilúvio de Fogo!
Vim por causa do problema do espírito, dizer de uma vez por todas:
Você é uma centelha Divina.
Você tem Virtudes Divinas a desabrochar.
Você tem uma sagrada Finalidade a ser atingida.
Foi para isso que Eu vim...
Eu lamento que Deus mandou entregar 12 Grandes Bíblias. Na carne, corrupções, sangueiras. O que fazemos
deste lado, atendendo pessoas, é quase zero em comparação ao feito do outro lado. Aquilo é que é
importante. Alguém é capaz de contar o número?
Lá a gente semeia a semente Divina e pode render muito mais.
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Os cabritos irão para dois planetas que estão a 480 a 500 mil anos atrás desta. De nossa parte, fizemos tudo,
só que esta gente sempre virou as costas a nós para ir atrás de padres. Eis! O retrato é esse!
Bem aventurado aquele que fizer questão de não ser expulso deste planeta. (Itápolis, 12/11/89)
O que dá motivo ao livro que se chama Evangelho Eterno são os 4 Itens. (Apocalipse, 14,6)
Ressurreição, na Bíblia, quer dizer desencarnação.
Quem tem missão doutrinária a cumprir, não há outra alternativa: ou a pessoa encaminha sofredores, ou os
sofredores desencaminham as pessoas.
Em Deus, quem não semeia não colhe.
Itápolis, 14/11/89, às 7, 30 h Osvaldo, Salomão, Sonia e Emília foram para São Paulo. Na despedida, para o
Osmar: - “Para você, só recomendo juízo e nada mais”.
Sobre o coração reflete o emocional da pessoa, daí enganar muito. (Santana, 27/11/89)
Muita gente vem a mim dos que estiveram comigo antes do Dilúvio de Água. Estava tudo tão sórdido, tão
nojento quanto agora.
Podem mandar eu e Jesus plantar batatas, que não ficaremos tristes, conquanto que fiquem com o Evangelho
Eterno.
Ninguém infringe lei da Natureza sem se complicar.
Eu considero que de tudo que estamos dando ao mundo, 60% de aproveitamento, 40% perdido.
A aura magnética do planeta está podre, atraindo muita doença, mal-estar.
Tomar chá de juízo 24 horas por dia... O dia não tem 24 horas, tomando o chá por 24 horas, sobra juízo!
A maior das mestras é a própria vida, porque sem ela, as outras mestras não poderiam existir.
Sodoma e Gomorra estão ficando com inveja desta humanidade neste Milênio.
Em todo ambiente coletivo está havendo verdadeira guerra mental eletromagnética.
Do Padre Germano: - “Livra-me, Deus, de pensar com prevenção. ” Ele foi a reencarnação, na Espanha, de um
grande apóstolo.
Há de chegar o dia, nesta humanidade, que alguém perguntando: - “Qual é a sua Religião? ”, alguém responda:
- “É viver a Lei, os Dons e a comunicação com os bons espíritos! ”
Itápolis, 18 de janeiro de 1990, às 9 h chegaram Osvaldo, Salomão e Luís Severo.
Escrevi 78 livros sobre a vida além do túmulo.
Júpiter não é sol, mas tem irradiação de sol, tal o grau de eterização da matéria e santidade dos espíritos. Os
habitantes do Sol estão muito acima dos de Júpiter.
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Digo que está tudo organizado no Mundo espiritual, os exércitos para, quando houver Ordem Divina,
acontecer o que tem que acontecer.
Azul, nas Iniciações, significa Ciência e santidade.
Muita gente diz de muitos trabalhadores: - “São fanáticos! ” Desculpa esfarrapada...
Quando os encarnados se movimentam, naturalmente o outro lado corresponde. Tudo está divinamente
aposto, como soe acontecer.
Do outro lado, ninguém vira as costas; afastam-se sem virar...
Os trabalhadores, à medida que vão trabalhando, vão subindo e recebendo as promoções; vão mudando de
vestimenta. Quanto disso acontece do outro lado! Quando chega uma determinada horam a promoção é
caracterizada pela vestimenta mais brilhante, pelas cores, etc...
“Filho Elias, até você agora, todos os informes ficaram devendo alguma coisa. Agora você vai entregar o
Evangelho Eterno, que tem fubá para os pintainhos, quirera para os frangotes e milho inteiro para os
adultos.(Itápolis, 22/1/1990)
Por esta gente, primeiro o mundo, depois, se sobrar tempo, Deus.
Nenhum indivíduo que reencarna é mais traidor de si próprio do que aquele que não se prepara para a
desencarnação. (auto-traidor = algoz de si próprio)
Duzentos e dez mil saem da carne todos os dias; reencarnam duzentos e oitenta mil.
Chamar isso de humanidade é caluniar o bom senso! (Itápolis, 26/1/1990)
Devem ler bem o que levam, porque é o Recado Final Divino o que vim entregar. (Itápolis, 29/1/1990)
Tem boas lamparinas no lar, só que apagadas... (falando a respeito do Vando, da farmácia)
De tudo o que está escrito no sermão Profético e no Apocalipse, não tenho a dizer mais uma palavra. Não
tenho a dizer mais uma palavra. Não tenho mais nada a fazer no mundo, sem ser atender vocês. Eu vim dizer
tudo.
Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas para encontrar entre vocês alguém que persevere até o fim
da Lei de Deis, não é fácil! Vocês são poços de dúvidas...
Agora isto: Faz um tempo que estou na Direção Planetária. Neste momento é com lágrimas nos olhos que nós
dois teremos que dizer para vocês isto: Eu e Jesus pudemos impedir que trilhassem o caminho do erro? Não!
Eu não vou poder impedir o vosso erro por mais que queira, porque “vós sois deuses!”, têm o livre arbítrio...
Se um filho de Deus, por trilhar a Lei de Deus, for para os Reinos de Luz e Glória, nenhum cristo irá impedir.
Se um filho de Deus, por trair a Lei de Deus, for para reinos de pranto e ranger dos dentes, nenhum Cristo irá
impedir.
Pensem bem, porque são juízes em causa própria. Deus não faz a parte de ninguém.
O Documento Sagrado está endereçado a cada filho de Deus. Deus vai deixar de ser Juiz?

31

Orar

Ninguém precisa ser miserável para pedir a Deus. Em se tratando de Deus, deve-se querer tudo. (Santana,
18/7/78|)
Livrem-se das gentes que andam rezando muito por aí. A maior oração é o cumprimento do dever. (Santana,
7/5/74)
Oração é o sentimento puro de ligação com o espírito. Orar em horas certas é cumprir com seus deveres.
Vivam um sentimento puro de ligação a Deus, sem interrupção. Vá cada um, no seu exercício, aprendendo a
sentir Deus, em comunhão no templo da consciência. Viva cada um este sentimento e cumpra com os seus
deveres, é o ideal (Santana, 18/7/78)
Orações em conjunto são altruístas. Passe é egoísta, porque só pede para si (Itápolis, 24/2/74)
Nas orações em conjunto o indivíduo é imantado daquilo que precisa levar para casa e repartir (7/1/74)
Tensão nervosa não é concentração, está inibindo o mundo spiritual de agir. É preciso descontração, alegria,
moral, caráter, só pensamentos a favor, mais feliz, descontraído, equilibrado, harmônico.
Em cinemas, pegam gente alegre, descontraída, de bom caráter, para coletar seu ectoplasma.
Há muito mais encarnado obsidiando desencarnado, porque tem eletromagnetismo forte que o desencarnado
não tem. (7/1/74)
Com estes problemas da humanidade estão atraindo espíritos da subcrosta e sendo atacados por espíritos de
baixo escalão. Orar a Oração dos Pretos Velhos.
Pesadelos costumam ser por influência espiritual. Ler a Oração dos Pretos Velhos ligando-se à Maria
Madalena, Nero e Maria Conga.
Encosto: em muitos casos, espíritos são colocados para irem amolecendo, aprendendo: “Olhe esta gente,
como está praticando. Quando encarnar, faça assim”.
Há espíritos que são colocados junto às famílias, não são encostos.
É o caráter que representa a pessoa perante Deus.
Maia significa aparência, em sânscrito. Se o espírito merecer, o que é que podem fazer para a matéria, que é
ilusório.
Não estou interessado em materializar o espírito, mas espiritualizar a matéria, divinizar a matéria.
A matéria é uma forma de ser rala, esponjosa, que só existe por determinação divina e pressões dos espíritos
que mandam.
As grandes forças do mundo são invisíveis: a eletricidade (para a luz), o ar que respiro. (2/10/73)

Conceitos
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Ideoplastia – plasmação de ideias.
Karma – palavra sânscrita que quer dizer o histórico do espírito - registro.
Armagedon, no Apocalipse. Holocausto, local de sofrimento. (Itápolis, 27/2/89)
Daemon, em grego, quer dizer espírito.
O Candomblé é o mediunismo africano que se perde na noite dos tempos...
Lecantismo – degradação da forma perispirital por causa dos erros cometidos, transformação do períspirito
em formas inferiores.
Ressureição – na bíblia quer dizer reencarnação.
Devas, em sânscrito, quer dizer anjo, espírito, mensageiro.
Ceitil – divisão em 100 de 1 drácma
Magnetismo - é eletricidade elaborada

Símbolos
O triângulo é o meu sinal há mais de 37 mil anos, quando deixei meus ensinamentos na Índia (Santana,
10/7/78)
Um triângulo é símbolo da Sabedoria Divina (faça! Ensine!)
O triângulo é sinal meu de tempos remotos.
A estrela de 6 pontas ...O triângulo de vértice para baixo é símbolo de sabedoria, Divindade, Deus para Seus
filhos e o triângulo com vértice para cima é a sabedoria Iniciática, Sabedoria Divina no entendimento do
homem para Deus. Quando se entrelaçam cruzados, na simbologia iniciática, vale pelo aro, o símbolo da
perfeição divina, aquilo que todos deverão chegar a ser. (7/1/70)
A cruz nunca existiu, mas o T. (melhor que não tivesse nunca existido). O triângulo a substitui, é o símbolo da
Sabedoria Divina. O círculo complementará.
Na razão direta em que o triângulo subir, a cruz cairá. Acabem com a cruz, é uma lembrança triste, horrorosa.
Palma é o símbolo de paz.
A palma verde simboliza a paz. Entrega de uma palma significa: “Seja, no mundo, um mensageiro da paz”.
Rosa branca é símbolo de pureza.
A serpente com a cauda na boca é símbolo da perfeição.
Serpente, na iniciação, é símbolo de experiência.
A cobra enxerga muito menos e ouve muito mais, daí ser aconselhável ser prudente como a serpente.
A serpente com a cauda na boca é também símbolo da vida, começa e não acaba.
O caduceu é o símbolo médico: uma serpente enrolada, vem do tempo de Moisés. Eis a origem: o povo hebreu
ficou doente, com uma febre. Jeová disse: - “Filho Elias, faça uma serpente bem lustra, erga sobre uma haste,
ponha num lugar bem alto que todo o povo sarará”.
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8 significa a perfeição. Uma das circunferências é a perfeição divina, a outra é a perfeição do homem. O 8
simbolicamente é constituído de dois aros: símbolo da sabedoria Divina e da sabedoria humana
Coroa de Rei dos reis: do título e função que desempenhamos, eu e Jesus.
Mergulhados na luz divina, não! Nós somos a luz divina (Jeová, Moisés e Jesus). Alan Kardec quer dizer Fiat
Lux. Vara de ferro significa a Justiça Divina aplicada com mais rigor.
Maria e seu manto estrelado. Estrelas maiores e menores: cada estrela significa uma faixa de trabalhadores.
(Santana, 15/7/70)
aro: autocristificação, união com o Princípio sagrado.
serpente em aro: símbolo da medida perfeita.
triângulo: conhecimento da Sabedoria Divina.
Todo espírito tem uma cruz.
Pomba é o símbolo da Mensageiria Divina.
Azul significa ciência e santidade. Cintilante, é divino.
Elefante branco - na Índia é símbolo de divindade.

Ensinamentos

A riqueza do país não pode ser feita da miséria de seus cidadãos (Pe Vieira)
Muitos ricos irão para os céus por seus benefícios e muitos pobres irão para os infernos por serem invejosos
e despeitados. É preciso saber ser rico ou pobre.
O rico convidado não aceitou (Mt-10). O cego de nascença (Jo-9) ofereceu-se, não foi aceito.
O rico tinha qualidades para ser apóstolo, não aceitou. O pobre não tinha altura.
O cego de Jericó não aceitou porque sabia que não tinha galardão de espírito para dar conta do recado.
Quanto ao moço rico, serviu de exemplo porque podendo dar conta do recado, não o fará por que o mundo o
engolira.

Semear na cama para colher na cama. Leiam coisas sublimes, Divinas. A gente passa 1/3 do dia na cama. Saiba
ler coisas edificantes na cama. Uma leitura compenetrada é muito mais importante, que uma oração para
desencargo da consciência.
Sonambulismo
Há um fenômeno que é mediúnico que separa o espírito do corpo físico: sonambulismo.
Sonambulismo é um estado de superação da consciência clássica pela preponderância da consciência psíquica.
É um estado de auto hipnose gerando o sonambulismo, é o espírito portanto agindo acima da consciência
clássica ou livre da consciência clássica.
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É bom não acordar sonambulo, apenas encaminhá-lo direitinho. Despertar lentamente ou jogar água pode
prejudicar muito.
Hipnotismo
Precisa tomar muito cuidado com ele, porque aquele que suplanta com sua vontade a vontade dos outros, se
não o faz santamente paga.
Fatos

Por que a Igreja transformou Cipriano em santo? Pagaram para ele fazer um despacho, um conde apaixonado
por uma jovem pagou para Cipriano trançar os pauzinhos para a moça gostar dele. Cipriano fez o despacho e,
por choque de retorno, quase morreu... então disse: ”A moça está aureolada pela virtude. Conversando com
um espírito, concluiu: “Tem quem sabe mais do que nós...” e o espirito respondeu: “Tem! ”. Com o
arrependimento a Igreja fez dele um santo.
No ano de 313 Constantino Cloro lançou o 1º Edito “Todo aquele que falar línguas, ou qualquer fenômeno
contrariando os naturais, deverão ser mortos”. (Este foi o Edito que funda a Igreja católica)
Chamou-se Cássio Constantino nesta última encarnação, nascido e criado no Brás, tinha marcas de bala, de
navalha. Este indivíduo foi trabalhar na Metalúrgica Paulista. Um dia pediu para a mãe para ir ao centro São
Pedro, São Paulo. De toda aquela boemia, passou a ser espírita, dirigiu sessão até desencarnar.
Buda: quando nasceu, a rainha teve uma visão fabulosa e convidou videntes que lhe disseram: “Se ele ficar
com o mundo será um grande rei, se tombar para o lado espiritual, será um grande Senhor. Cresceu, casou,
teve um filho. “Ser senhor do mundo não é importante...” Arranjou uma roupa cáqui e começou a orar. Um
dia, orando embaixo de uma figueira, saiu do corpo e subiu para um céu e ouviu: “De ordem divina estarei
contigo até o fim dos dias se fizeres tudo certo” ... e ele fez. Ficou devendo uma obrigação à Índia. Reencarnou
como Mahatma Ghandi e libertou o país. É o guia espiritual do Extremo Oriente.
Ghandi: Oito dias antes de Ghandi desencarnar, no plano da Direção Planetária consideramos que estava se
suicidando; dado os méritos, houve engendração e saiu assassinado. Bateu onde eu estava, queria falar.
Incorporou na d. Brasilina e falou, mas não o português. O Cruz o tirou e disse-me que ia encontrá-lo fora do
corpo. À noite, fui parar num lugar onde estava um representante da Justiça Divina; para eu ir ao lugar onde
ele estava tinha que passar por essa autoridade.
Fui, apareceu uma autoridade importante, inglês elegante, e o Gandhi maltrapilho. Estavam os dois lutando,
eu pensava: a desproporção é enorme. Nisto, forma-se lá adiante o símbolo da inocência; o menino loiro veio
correndo, passou pelo meio dos dois e Ghandi feriu levemente o menino.
Ghandi largou-o e correu a abraçar o menino. Eu disse o que fui fazer, eu tratei o menino, o Ghandi me contou
uma história e, pelos méritos dele, foi feito alguma coisa. Ele é o tutelar do povo indiano (Av. São João,
23/7/71)
Do Gautama Buda, hoje Ghandi: Qual o trabalho mais nobre a fazer no mundo? É um irmão ensinar a outro o
caminho do Nirvana, ou Céu, ou as Verdades Divinas (7/1/70)
Perguntaram ao Buda, qual a melhor função? E ele respondeu: “Nenhuma função é melhor do que encaminhar
seu irmão ao Nirvana”.
Qual o trabalho mais nobre a se fazer no mundo? Resposta de Buda, o Ghandi reencarnado: “É um irmão
ensinar a outro o caminho do Nirvana, ou Céu, ou as Verdades Divinas”.
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Oito dias antes de Ghandi desencarnar, no plano da Direção Planetária consideramos que estava se
suicidando; dado os méritos, houve engendração e saiu assassinado. Bateu onde eu estava, queria falar.
Incorporou na d. Brasilina e falou, mas não o português. O Cruz o tirou e disse-me que ia encontrá-lo fora do
corpo. À noite, fui parar num lugar onde estava um representante da Justiça Divina; para eu ir ao lugar onde
ele estava tinha que passar por essa autoridade.
Fui, apareceu uma autoridade importante, inglês elegante, e o Gandhi maltrapilho. Estavam os dois lutando,
eu pensava: a desproporção é enorme. Nisto, forma-se lá adiante o símbolo da inocência; o menino loiro veio
correndo, passou pelo meio dos dois e Ghandi feriu levemente o menino.
Ghandi largou-o e correu a abraçar o menino. Eu disse o que fui fazer, eu tratei o menino, o Ghandi me contou
uma história e, pelos méritos dele, foi feito alguma coisa. Ele é o tutelar do povo indiano (Av. São João,
23/7/71)
Emanuel: (Mestre) Assassino de Jesus! Depois de Jesus curar a filha dele no leito, ele fez parte do Sinédrio que
votou pelo assassinato de Jesus. Ele diz numa mensagem pelo Chico (Xavier):- “Daquele crime que cometi,
votando pelo assassinato de Jesus, até hoje não me julguei com coragem de, numa encarnação, enfrentar
aquela dívida!” Estas pessoas que andam adulando tanto o Emanuel vão se arrepender muito, muito, muito...
porque não é nada do que pensam, nada!
Comentamos muito nestes dias da promoção dada ao Emanuel, que foi um espírito que esteve perto das
andanças de Jesus também, mas chegou ao ponto de negar o próprio Jesus!
(Pai) Ele votou pelo assassinato de Jesus no Sinédrio, depois de Jesus curar a filha dele! Ele tem
falado conosco, e eu fiz uma coisa, pai, arranjei para ele umas promoçõezinhas pelo que ele tem feito,
sempre em favor de alguma coisa, mas o que você está dizendo é incontestável: O Chico tem dado prova
da Imortalidade do espírito, da Comunicabilidade dos espíritos e Evolução Gradativa, mas de Doutrina não
tem, não foi para isto que eu e Jesus o colocamos lá. Foi o Danton da Revolução Francesa, de muita cultura,
mas quando se transformou em governo virou fábrica de guilhotina e forca, é por isso que está quase
cego, enxergando só com as vistas do espírito, e tem que ser carregado para lá e para cá... mas gostei
quando disse: - “Dou graças a Deus por isto, porque se Deus está fazendo isto comigo é porque mereço,
tenho o que resgatar. ”
Chico Xavier: Foi o Danton da Revolução Francesa e também espírito bíblico. Encarnou três meses antes
de mim, para fazer um trabalho. O mundo espiritual não passa de fronteira que se deve passar. Conserva
o sofrimento para queimar o carma. É uma grandeza de consciência quem sofre com paciência. Faz hoje
cinco dias que veio e mais uma vez disse: “Não sei ao certo se sou um defunto encarnado ou um encarnado
defunto... mas Deus quer assim, obedeço. ” Ele não fez muito do que Deus quer, porque foi mis fiscalizado
que bandido. A série André Luiz não descreveu atos planos.
Eram 32 pessoas que não nos largaram (na visita de Osvaldo Polidoro ao Chico). No que fez, era honesto.
Por duas vezes o gen. Levino perguntou: ”Chico, o que o céu tem a dizer? ” e ele respondeu: “O Céu manda
dizer para ficarem com ele, Osvaldo Polidoro”. Naquele dia, Sheila perfumou todo o ambiente. No que ele
teve de falar, falou bem.
Está mal há muitos anos, consciente de tudo. Está sendo sustentado por Céus, porque cada minuto que
ficar na terra, estará queimando muito do carma que fez quando foi Danton Está com a tarefa cumprida
há tempos!
O Chico veio entregar recado de espíritos. Eu vim entregar Recado Divino.
Em 1962, fevereiro, eu, o general, a dona Ernestina, dona Maria Lenguasco, seu João Lenguasco, dona Cida,
fomos a Uberaba. Reunião na casa do Sr. José, o general perguntou ao Chico: - “O que tem a dizer sobre ele,
Osvaldo Polidoro? ”, e o Chico respondeu: - “O Céu manda ficar com Polidoro”.
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Série André Luiz: Fui buscar a Vida Além do Véu, era para escrever sobre a vida além do túmulo, de alto
a baixo. Para sair a série André Luiz vieram João Evangelista e Jesus. Fui parar na Jurisdição Planetária e lá
estava a coleção “A Vida Além do Véu”. Disseram-me: Elias, Pai Divino quer que saiam livros contando aos
encarnados como o espirito poderá ter pranto e ranger dos dentes ou luz e glória, além do túmulo.
Entregue àquela fonte informativa em Pedro Leopoldo. Setenta e duas pessoas me esperavam, tendo à
frente Emanuel, e contei da ordem divina. Emanuel disse: Neste plano vamos ver o que podemos fazer...
e saiu “Nosso Lar”.
Eu e Jesus ficamos observando. Não saía de hospitais e trevas até o quarto volume. Disse então: “Até aqui,
bem... mostram quanto tempo demora para retirar espíritos e recuperá-los. Quanto tempo pode durar
para curar um períspirito e pô-lo em ordem de ir para a luz e glória? Anos! Dezenas de anos, séculos até,
depois de tratamentos prolongados, ficam as marcas que pagam nas reencarnações.
Série do Céu: Na série André Luiz, pararam naquilo. Quando fui lá falar para tratarem dos altos planos,
disse Emanuel: “E temos nós neste planozinho os elementos para falar dos altos planos? ”
Eu disse então: “Vou fazer. ” Comecei a Série do Céu. Uma pessoa colocou no meu bolso um bilhete de
loteria e eu ganhei. Imprimi os três primeiros livros desta série.
Julgamento

Julgamento, se passar um milímetro para lá da Verdade é calúnia, e para calúnia não há dirimência. Cuidado
com julgamento.
Na justiça Divina o caluniador é mais pecador que o próprio assassino.
Julgamentos errados custarão infernos.
Deus usa todas as ferramentas para punir, servir ou beneficiar. Veja o precedente. Tolere o erro do seu irmão,
não comece logo julgando. Tolerar o erro dos outros para que os outros tolerem também os nossos erros.
Muito cuidado com julgamentos.
Toda fala produz uma alteração no campo vibracional.
Não acusem, avisem, ensinem, tolerem.
Antes de acusar vamos ponderar.
É melhor ascender uma vela, que acusar a escuridão. Antes de acusar ajude: Se alguém achar que pode acusar
alguém, que o faça com piedade, e não com rigor.
Quem deseja o mal dos outros, o dele está no caminho.
Perdoar sim, acusar não. Julgar é comprometedor. Perdoar é Divino.
Julgar é perigoso. Perdoar é Divino.
Não pense com prevenção contra ninguém.
Não saia do mundo acusando alguém.
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O Planeta Terra

Nossa galáxia: 425 bilhões de corpos. A ciência humana sonda milhões de galáxias. Tudo isso constitui um
cantinho do Universo. (12/3/87)
A Ciência dá para a terra 7 bilhões e meio de anos, vai para 20 ou 30 bilhões e nunca chegará a saber (Itápolis,
1/8/74)
Estão dando 7 bilhões e meio de anos para a terra. Há 16 mil anos antes do Cristianismo a Atlântida estava de
pé.
A Humanidade demorou 27 milhões de anos para chegar a este estágio de civilização, para descobrir a bomba
atômica!
Desencarnam 220 mil por dia, 85% não desencarnam bem.
Sete Céus que se subdividem em 34 mil e tantos subplanos.
Sete Céus, 34 600 faixas: A Justiça Divina é rigorosa. Há disciplina nos tenebrosos abismos da subcrosta.
(Santana 3/2/78)
São 34 mil subfaixas, a metade de pranto e choro. Fora da carne fazemos o nosso grande trabalho: 95%. Na
carne, só 5%. No plano espiritual é com rigor que a lei tem que ser obedecida.
Aqui é um nível só. Quem encarna vive do ar que respira. Do outro lado, 7 céus, 34 600 faixas. Cada faixa com
o seu diretor, seus departamentos, suas cidades. Saindo da subcrosta, vai subindo lentamente.
Íbis, aves que devoram emanações astrais negativas na subcrosta.
Do 4º Céu para cima não se conta mais o tempo, mas fatos, acontecimentos.
O sol tem influência no equilíbrio vibracional do planeta.
A nuvem negra que envolve o planeta dá mais de 80% do planeta. Tomem cuidado quando orarem pensando
na Humanidade. (Santana, 31/1/75)
Este planeta, por causa da humanidade inferior, tem trevas exteriores. A pior característica do Planeta é ter
trevas exteriores. Depois de 12 Grandes Bíblias, ainda estar assim é para estar chorando. O céu desta gente é
tisnado de prantos e ranger dos dentes.
A Luz Divina fendeu as trevas de cima para baixo. E a maioria dos cultos religiosos não fende as trevas, e o céu
é de trevas interceptando a luz. Isto é doloroso. Se eu perguntar: - “Onde é o Céu?”... é lá em cima, mas tem
trevas no meio.(Itápolis, 29/10/89)
A sub crosta, até 300m abaixo, são 10 faixas onde temos os restos de nossa sociedade: espíritos que não
merecem a subcrosta nem umbral, estes estagiam lá como cidadãos. Triste humanidade esta!
Há 480 mil anos, os advindos expulsos da capela. Estamos no fim da 5ª raça do período humano. Entraremos
na 6ª, depois a 7ª, onde se completará a consumação do planeta.
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É impossível neste mundo não haver escândalo, porque quem está encarnado nesta penitenciária que é a
terra terá que pagar. Ensinamos o caminho da cura: é a paciência.
Se tirar um pequeno número de vanguardeiros, o grande número vai atrás dos demagogos.
O mundo nunca precisou tanto de Orações porque nunca houve um período triste como este (Santana,
28/7/76)
Espírito, uns de luz e glória, outros podres. Muita gente neste mundo está queimando os últimos cartuchos.
(Itápolis, 30/2/74)
A Terra ainda é um mundo de expiação; da metade do século que vem em diante, passará a ser de provação.
Desencarnam, por dia, 240 mil pessoas. Poucos vão com mérito para dormir um pouco e acordar na glória. A
maioria sai esmigalhada. Está havendo uma coleta de ectoplasma por causa da conjuntura do mundo; uma
coleta de fluidos é o mais eficiente remédio no mundo espiritual, para perispíritos lesados. (7/1/74)
Já é 1978 e meio, e não 1975.
Se Deus não mandar em contrário, até 1984 terão os cataclismos que abalarão o mundo.
Vocês estão com os pés no dilúvio de fogo. Já está na hora. Há um erro de calendário de três anos e meio.
Estamos, na verdade, não em 1975, mas em 1978 e meio e entre 78 e 84 deverá acontecer.
Quando bandeirantes descobridores habitarem essas áreas, o farão com temor.
Ai do mundo por causa do escândalo, mas o escândalo ainda é necessário.
O planeta mudou de configuração geográfica 5 vezes e vai mudar mais uma.
A Terra mudará pela 6ª vez a configuração geográfica. Estão calculando o peso do gelo no polo Sul, faz a Terra
estar inundada 23º. O cataclismo atômico, vai modificar a configuração do planeta. A Europa afundará. Na
reviravolta o polo pode vir para o Equador. A aura magnética do planeta está podre atraindo muita doença,
mal-estar.
O Dilúvio de Água foi parcial e abriu o vale entre a África e a América.
Ao findar o século XX, só o lixo atômico pode pôr fim à humanidade (14 homens da NASA)
Está havendo uma preparação no mundo espiritual para receberem as vítimas das irradiações atômicas
(Santana, 23/1/78)
Durante 550 anos a poeira atômica ficará no mundo. Será bem pior que o dilúvio de água que, baixando, ficou
tudo adubado.
No curso de 450 anos, espíritos vão ter que purgar na terra muita coisa, e depois vão entender o que significa
Um Novo Céu, Uma Nova Terra (Santana, 12/9/75)
De 78 a 82 é muito difícil que passe da Guerra Atômica. Nostradamus deu 88.
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Vão enfrentar poluição daqui para a frente, a pior é a energética... daí a importância das leituras sadias,
orações, chás, frutas, para combater as poluições.
A eletricidade foi fotografada há um mês, parecendo uma corrente líquida (21/7/75)
Dilúvio Atômico: da metade da terra para o Norte vai pegar fogo, até o Extremo Oriente. Apesar de estarem
no Sul, ninguém facilite, porque a hora é grave! E quanta gente está dormindo no ponto! (Santana, 20/1/74)
Os hospitais, em diferentes faixas, estão aumentando e muito, muito bem preparados para o dilúvio atômico.
Terremotos rebentarão usinas atômicas e as pilhas nucleares. Com a queima por elementos radiativos, vão
encarnar teratológicos. Tomem muito cuidado, porque está na hora em que a Justiça Divina vai pedir
seriíssimas contas.
Inferno é palavra portuguesa que deriva de inferior ou baixo –origem greco-latina.
Ninguém gosta das pessoas, gosta do comportamento das pessoas.
E a grande hora do mundo em que tudo se move no sentido da renovação.
Terra – dentro de menos de dez anos, só se o Céu quiser suspender alguma coisa, senão a terra vai ser um
teatro de dor, angústia, de desesperos. Quem estiver para o sul, não vá para o norte, nem para o Extremo
Oriente.
Num mundo infame como é a terra, se a pessoa não age contra, é porque é igual. (Santana, 21/1/76)
Se não fosse a corrupção doutrinária, não haveria o dilúvio de fogo.
Está em mim um grande inimigo da democracia, porque tudo marcha para a hipocrisia e depravação.
Na terra não há doenças, há doentes chagosos.
A terra não tem doenças, tem espíritos doentes.
Doenças não existem na terra, existem espíritos doentes, necessitados de purgar. Seria criminoso perante a
Justiça Divina quem quisesse tirar determinadas doenças (22/7/74)
A Família é a mais nobre e respeitável instituição humana.
De todas as tragédias que estão por vir para a renovação do mundo, os que mais vão sofrer são as crianças e
os velhos.
Simplicidade, humildade: ninguém na terra sabe o que é.
Ciência e vida – revista que ninguém perde em ler.
Eu digo que do mundo velho não ficará pedra sobre pedra.
O pessoal vai pensar com horror, com pavor. Os homens pedirão aos montes que caiam sobre eles, e os
montes fugirão. Quem está querendo ouvir isto?
Dentro deste século tem que acontecer duas coisas que jamais serão esquecidas.
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A Terra precisa ser em 2/3 repovoada; e os que a herdarem falarão uma só linguagem: Um Deus, uma Lei.
Ninguém deterá o Apocalipse (Itápolis, 7/4/75)
Três quartas partes do planeta vão precisar de re-habitação (Santana, 20/1/74)
Não raiará um novo dia sem que passe a noite tempestuosa. Dois planetas estão na fase da Terra há 500p mil
anos atrás. Lá responderão pelas rebeldias às Leis Divinas.
Insulto ao bom senso: a Civilização Ocidental começar a estudar a história na Grécia, deixando o profetismo
hebreu, os egípcios. A sabedoria vem de muito mais longe.
Seleção – Pela primeira vez na história deste planeta haverá seleção. Eu irei entregar os cabritos àqueles dois
cristos condutores de mundos primitivos, 480 mil anos mais atrasados que a Terra (29/7/74)
Separação dos cabritos: A quanta gente eu vou falar: - Vocês quiseram torto, têm torto! Agora, vou entregálos a dois cristos que dirão: - Agora, neste mundo, plantareis a boa semente e colhereis espinhos.
O umbral desaparece com o diluvio de fogo e a expulsão dos cabritos. Depois dentro do planeta, na parte
astral aos poucos vai diminuindo, e com a quantidade de espíritos vai sendo diminuído, eterizando a matéria,
até ficar como Júpiter que sendo planeta tem brilho de Sol.
Com a santidade dos espíritos findam as trevas exteriores, depois as interiores.
Sexta-feira Santa deveria ser o dia da Vergonha, porque assassinaram o Divino Molde. Foi o maior crime da
história.
Não há judaísmo sem Cristianismo, nem Cristianismo sem judaísmo.
Fuja do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia – a linguagem é a mesma de dois mil anos atrás.
Agora vem a primeira sabatina... vamos ver quem passa pela peneira I (Santana, 19/2/74)
Antes que este século finde, um fato tem que acontecer para nunca mais sair da história. Ninguém mais vai
esquecer. (Santana, 3/7/74)
O Vaticano guardou a Mensagem de Fátima por muito tempo, depois mandou o aviso de Fátima aos grandes
governantes do mundo. Tudo que vai acontecer em termos de comoções, nenhum poder humano vai deter.
Não vão para o hemisfério Norte, Extremo Oriente, Médio Oriente. Fiquem no Sul do Planeta. Haverá
desespero em todo o mundo.
As razões da Justiça Divina são em função das atitudes humanas. Se não fosse corrompido, não haveria Dilúvio.
Há muita gente gritando no mundo: Cuide da casa grande, que é o mundo.
O homem, onde põe a mão, deixa vestígio do rabo.
Não saiam da América do Sul, não atravessem para lá da embocadura do Amazonas.
Flores no astral são concentrações da energia, das mais diferentes potencialidades. Com crimes, guerras etc...
O planeta está banhado de magnetismo podre. É necessário o bombardeio energético sobre o magnetismo
fedorento da Terra.
Até 300m da superfície da Terra existem 10 faixas, onde tem restos da nossa sociedade. Espíritos que não
merecem
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Do 4º para cima, não precisa conversa articulada, transmissão de pensamento. Não se conta mais tempo, mas
fatos, acontecimentos.
Na metade do século que vem, quanto profeta poderá dizer: -“O pior já passou”. Hoje, não.
Maria sente desespero pelo número de pessoas que desencarnam e vão no rumo da subcrosta. Todo cuidado
é pouco. Prudência. A hora é essa! Muito cuidado.
Não há sofrimento e dor nos mais altos planos de luz e glória por filhos irem para a subcrosta porque, se ele
contrariou leis divinas, é a Justiça Divina que está funcionando. Lá se sabe que ninguém é Juiz de Deus. Quem
fizer questão de, por obras, ir para os reinos de Luz e Glória, vai. Quem, por obras, for para a subcrosta, que
vá. Não se deve chorar por algozes.
Não tem nenhum inocente sofrendo. Impoluta é a Justiça Divina.
A cada um diz Deus, pelas Suas Leis: “Filho Meu, a Liberdade é sua de ir para lugares de luz e de glórias, ou a
lugares de ranger dos dentes”.
Nas faixas imediatas da subcrosta tem a história de todas as civilizações.
Espíritos na subcrosta escondem-se de vândalos, de malvados. Desconfiam até de benfeitores.
Até aqui, vocês bagunçaram..., mas, dos meados do séc XXI em diante, tudo será terrivelmente abalado.
Está na hora de mudar, e mudar fundamentalmente (6/1/75)
Vi um Novo Céu e uma Nova Terra, porque o antigo Céu e Terra já não eram... é a grande punição seletiva.
Isto no Céu faz estremecer tudo.
Dois planetas que estão 480 mil anos atrás deste receberão os terráqueos.
Enquanto não disseres: “Um Deus, Uma Verdade, Uma Doutrina”, a Natureza será violenta, os homens serão
rebeldes.
Três quartas partes do planeta vão precisar de re-habitação.
A Terra agora atingiu o máximo de densidade, daqui para frente vai descondensando, voltando do cadinho
Divino.
Desde o adensamento dos elementos até aqui - primeiro céu e primeira terra. Daqui para frente, depois do
Evangelho Eterno - um novo céu e uma nova terra.
Vai existir os Estados Unidos do Mundo. Felizes aqueles que podem reencarnar na Terra, mesmo aleijados até
2.450, porque sendo expulsos terão que passar tudo o que a Terra viveu até aqui.
Esta verdade é total. Mundos e humanidades que já foram, não são por terem retornado. Mundos que são,
farão a tramitação evolutiva. Mundos que não existem, virão a existir como Criação Divina, e um dia voltarão
ao Cadinho Divino.
Ele Deus quis que o Evangelho Eterno saísse deste humilde planetinha, constituído de evitas primitivos e
adamitas condenados. Ele disse: - Eu quis assim filho, tudo tem de começar bem de baixo, do tijuco, do lodo.

42

Então vali-me de você filho que é a minha flor de lótus que se levanta do lodo. Nunca entreguei o que vim
entregar por você. E por isso que da minha luz saiu o Evangelho Eterno, que transformou num grão de trigo.
Eu o mandei entrega-lo neste chão fofo deste planetinha.
Este grão germinou e virou um pé de trigo e que varou o infinito. E o porvir virá ao que ele virá a ser, o que
nunca existiu antes em infindas galáxias e humanidades. Quem não se enquadrar estará naqueles fora daqui.
Não haverá outros cristos neste mundo para entregar recados Divinos. Outros levarão o trabalho à frente.
Só existe um Princípio, Ele mesmo se revela, e Ele mesmo se reabsorve.

A Humanidade

Esta humanidade é formada de duas metades: metade evita, metade adamita. Há uma mistura de merda com
bosta. Evitas são os espíritos atrasados por evolução, os adamitas são espíritos condenados.
Vocês vão comer pão com o suor do rosto. Plantareis boas sementes e colhereis abrolhos.
Se tirar um número pequeno de vanguardeiros – os 144 mil fieis do Apocalipse, o restante fez apenas a
primeira metade da caminhada evolutiva do planeta.
Se esta humanidade está na metade da caminhada evolutiva, tem que ter um comportamento pela metade.
Eu e Jesus não pertencemos à demografia planetária. Com o meu assassinato e o de Jesus, e com a corrupção
romana, a humanidade chafurdou em guerras, pestes, fomes e sangueiras.
A humanidade quase primitiva ainda, palmilhas o mundo das guerras, depravações e imoralidades.
A aura magnética do planeta está podre, atraindo muitas doenças, mal-estar. A nuvem negra que envolve o
planeta, cobre mais de 80%. Tomem cuidado quando orarem pensando na humanidade.
Esta humanidade prova que é inferior porque tem trevas exteriores.
Por violência e imoralidade, o magnetismo da terra está fedendo.
Sodoma e Gomorra está ficando com inveja desta humanidade neste final de segundo milênio. Verdadeiro
estado de calamidade espiritual e moral. É assim que a humanidade atinge o final do século XX.
Se Deus tirar do mundo os predestinados, a grande maioria é podre... A humanidade deve isso aos clérigos de
sempre.
A forma mais direta e frontal de bestializar a humanidade é truncar a medfiunidad3e. Em matéria de religião
e doutrina, esta humanidade é verdadeira ignorância.
Clérigos chamando os dons de coisa do diabo. Como pode ter paz esta humanidade? Os vanguardeiros foram
martirizados. Nunca tivestes a paz porque nunca a merecestes, oh! Terrícolas!
Chamar isto de humanidade é caluniar o bom senso. Chamar isto de civilização é insultar o bom senso. O
hoamem, onde põe a mão deixa o vestígio do rabo!
Falta de moral transforma o homem no pior dos animais, porque põe inteligência na sujeira que pratica.
Na Terra há poucos conhecedores e excesso de palpiteiros errados. Se todos vissem de lá para cá, haviam de
ver como o negócio é. Hora igual a esta, a humanidade nunca viveu. É hora do sim, sim; do não. Não.
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Não se esqueçam de que esta humanidade não é uma arapuca, é uma fábrica de arapucas!
Na humanidade nascem muitos vagões e poucas locomotivas...
Não se pode olhar para esta humanidade sem tristeza: a brutalidade e o crime aumentando, a imoralidade
tomando conta.
190 mil desencarnam por dia na Terra e não dá 30% os espíritos que são esperados do outro lado. 70%
perambulam, ou são remetidos para as trevas.
Depois desta humanidade ter 12 grandes Bíblias de diferentes lugares e nações, e essa porcaria que está aqui,
desgraçando a formação de caráter das crianças. Depois de 12 grandes bíblias, ainda estar assim, é para estar
chorando.
O céu desta gente é tisnado de pranto e ranger dos dentes.
A luz divina fende as trevas de cima para baixo, e a maioria dos vultos religiosos não fende as trevas, o céu
deles é de trevas.
Esta humanidade não corresponde ao plano divino: sobram religiosismos, faltam essencialismos.
Há sempre alguém sobre a terra sustentando a bandeira da Verdade Divina, mas o resto é só bolso, estômago,
sexo e mundanismo.
Não existem doenças na Terra, existem espíritos doentes, necessitados de purgar.
Seria criminoso perante a Justiça Divina quem quisesse tirar determinadas doenças.
Espíritos, uns de luz e glória, outros podres, muita gente neste mundo está queimando os últimos cartuchos.
Este planeta cerca o indivíduo com arapucas de todos os lados. Orai e vigiai. Cuidado! Soberana é a Lei de
Deus. Eu a entreguei, e diante dela me julgo resto. Jesus veio reafirmá-la e, diante dela, também se julga resto.
Ninguém espere tempos melhores praticando a ignorância e a mentira. Em cada indivíduo está a obrigação de
conhecer a Verdade e praticar o Bem para que toda a humanidade venha a estar bem com a Justiça Divina.
Verdades Divinas, se ninguém as tivesse atraiçoado, a carne toda, a humanidade, estaria vivendo a Divina
Civilização profetizada em Isaías, capítulo 11.
Recado meu: Ajude a consertar a humanidade. Ponha um grãozinho de areia no edifício espiritual do mundo.
A humanidade é a soma dos endividados. Façamos deles indivíduos melhores, para termos a coletividade
melhor. Um dia a humanidade dirá: Um Deus, uma Verdade, uma Doutrina.
A Terra precisa ser em 2/3 repovoada e, os que a herdarem falarão uma só linguagem: um Deus, uma Lei...
ninguém deterá o Apocalipse.
Enquanto não disseres “Um Deus, uma Verdade, uma Doutrina”, a Natureza será violenta e os homens serão
rebeldes.
A Revelação nunca faltou. Se essa Humanidade dissesse: vamos viver a Lei de Deus, num minuto não haveria
mais corrupção nem imoralidades.
Como é difícil peregrinar pela carne! Como é difícil ser cidadão terrícola em um planeta como este!
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Quanto do exterior manda em nós... Quanto do nosso corpo manda em nós, espíritos... A matéria do nosso
corpo nos obriga, ela nos tange, ela nos judia. Muito cuidado com abrir a boca neste mundo. 5% nos convida
para Deus, 95% nos convida para o mundo. A matéria é para ser escrava do espírito, e não senhora dele.
Tem muitos espíritos de bom gabarito que têm medo de reencarnar neste planeta. Oh1, mundo perverso que
desvia até aqueles que vêm entregar recados Divinos!
Quantos espíritos de bom nível aparecem pedindo: “Rogai por nós para que tenhamos mais oportunidades de
trabalho, para que possamos escolher boas famílias para reencarnar”.

Evolução

Evolução no sentido de progresso é palavra do século XX.
A encarnação da centelha vem mais tarde. Os espíritos agem na matéria primitiva, e o ambiente da matéria
favorecendo a manifestação do espírito.
Na hora de haver formação dos mundos, espíritos grandes forçam, primeiro fogo, água, sólido, para depois
haver a manifestação da vida.
Flor de Lotus se levanta do lodo e vem à tona. Representa o espírito que vem de baixo, do lodo e desabrocha
na perfeição.
Etapas da evolução – automatismo inconsciente, instinto, razão, intuição. A transição entre um estado e outro
dá-se por milhões de anos, passando por graus intermediários. O tempo médio na infraestrutura, da saída de
Deus, o Óvulo Divino até a verticalização é de 300 milhões de anos na Terra.
O fóssil mais velho humano tem 27 milhões de anos. Estava longe para vir os adamitas e já havia humanidade
sobre a Terra.
Cruzamento da intuição com a inspiração. O espírito que já tenha intuição suficiente para se ligar ao Divino, e
inspiração para receber de fora, já é bom.
Intuição representa aquilo que o espírito desabrochou do seu Cristo Interno. E o lastro de tudo aquilo que o
espírito em si realizou. É o lastro do passado que reflete no presente. É patrimônio interno.
Inspiração é adventícia, vem de fora.
A natureza não dá saltos, mas não é proibido correr. Aproveitem esta encarnação o quanto puderem.
Só se vence lutando. Quem não luta não vence. Tudo se obtém a custa de trabalho, perseverança, persistência.
Venham pelo menos até nós. Se quiserem andar mais depressa vivam a Lei de Deus. Se quiserem tropeçar no
caminho saiam fora da Lei de Deus.
Todo espírito pode ser puro no seu grau, mas não é espírito uno.
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Licantismo – forma de degradação do períspirito por cometer imoralidades. Chegar a ser humano, poder
conceber a Verdade em si para depois por malvadez e imoralidades degradar o períspirito em forma subhumana é feio.
Licantismo - a ciência de degradação do períspirito. Como o espírito pensa assim elabora o períspirito do outro
lado.
Ninguém pensa como quer, mas como pode. Ninguém infringe leis da natureza sem se complicar. Não há
perdão, há parte da parte de Deus oportunidade de ressarcimento.
O passado, bonito ou feio, já foi... agora é daqui para a frente! (Itápolis, 16/6/88)
Viver é movimentar. Movimentar é evoluir. Evolução significa participação na Ordem Divina.
Iniciação

O século XX com as narrativas sobre o mundo espiritual, apenas está minuciando, fazendo ver as coisas pelo
miúdo. Mas a chamada Sabedoria Antiga, de tudo já sabia. E se Roma não tivesse liquidado o Batismo do
Espírito, em que grau de conhecimento estaria a humanidade.
Grandes iniciadores e não iniciados.
O trabalho Iniciático sempre contou com muito pouca gente.
Nas Escolas Iniciáticas, para ser neófito, fazia-se uma sindicância em sua vida. Não entrava comerciante, nariz
torto, porque era sinal de mal caráter.
Para o cultivo da Iniciação em seus fundamentos, muitos eram convidados e poucos escolhidos. Se dizia aos
iniciados ao término da Iniciação: agora és dono do seu barco, o deixe afundar.
Assim falava ao neófito: És o timoneiro do seu barco, não deixe afundar.
Nos altos planos da vida e nas Escolas Inicáticas antigas: avisa teu irmão 3 vezes, e se ele não quiser, siga seu
caminho.
Fariseus - Essênios – Maçonaria
Quando Nabucodonosor invadiu a Palestina, Deus me disse: É preciso ter uma comunidade de políticos para
administrar o povo judeu, sob tacão babilônico. Fundei o farisaísmo, organização política e administradora do
povo hebreu na época.
Depois disse Deus: Para o profetismo hebreu de um nome. Eu dei o nome de Escola Essênica, uma ordem
rigorosamente secreta.
Recebi a ordem de fundar secretamente a maçonaria. Ultra secreta porque tinha que agir sore o tacão
babilônico. Ordem muito secreta, muito culta, muito escolhida, para solapar o poder dos dominadores do
povo hebreu. Era necessário afirmar Deus, moralidade e fraternidade e como João Batista sou o patrono da
Maçonaria. O livro máximo da Maçonaria: Antiga Maçonaria Mística Oriental.
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A maçonaria foi fundada quando Nabucodonosor invadiu a Palestina. Os 7 graus da maçonaria são os mesmos
do Profetismo Hebreu.
Religiões Africanas
Eu sou o Oxalá da terra – na Umbanda, o Cristo.
O Candomblé trouxe o culto de Iemanjá, a Umbanda o transportou para Maria.
Em Umbanda, Candomblé, o trabalho não é forte, é grosso, chão.
Uma escada não é feita cum um degrau. Os degraus não devem brigar entre si. Procure o seu o degrau.
Ninguém deve falar mal da Umbanda.
Trabalhos, despachos: No caso da quimbanda, existem aqueles que sabem fazer, usam das faculdades; desde
o princípio houve isto. Não brinque, não facilite. Passe do lado direito, pense em Deus, no Anjo Guardião...
Deus salve o Seu povo, e não mexa. Respeite, não se envolva em nada disso. Não há matéria que não tenha
parte astral e os espíritos usam tudo isso.
Um umbandista (e também no Candomblé) passa pela macumba e diz: Deus salve o Seu povo! No bem e no
mal não se brinca. É a escandalização da Verdade que prejudica. Ninguém escandaliza nada impunemente,
por menor que seja a Verdade.
Iemanjá é um gênio do Candomblé que se perde na noite dos milhares de anos. Bom em parte, vingativo em
parte, evocavam assim. Com a miscigenação africana, trocaram a individualidade de Iemanjá por Maria no
catolicismo... é vantagem.
O Candomblé é o mediunismo africano que se perde na noite dos tempos...
Na África, no Candomblé puro, Conga é um dos 7 escalões em que se divide a humanidade. No Brasil deram o
nome de Conga, ou Maria Conga, a um espírito chefe de legiões.
Candomblé, puro culto africano, aqui miscigenou: a Umbanda é sincrética, é ritual. Umbanda também é
turismo, comércio, profissão.
Candomblé (culto mediúnico trazido pelos pretos da África, que no Brasil misturou mais alguma coisa: a
Umbanda é sincrética). Abaixo do Cristo, os 7 espíritos que comandam uma parte da lotação planetária. Na
Umbanda contam os negativos: são 14. A Umbanda respeita e cultiva 7 linhas. Os esquimós praticam desde
tempos imemoriais o culto aos mortos.
Feitiço: há a intervenção de elementos e espíritos.
Se acabarem com a Lei da macumba preta, acabarão com a branca, porque a lei é uma só, a aplicação dos
elementos é que varia.
Bíblia e espíritos bíblicos
Tradução de Antônio Pereira de Figueiredo, ou do Pe Matos, ou edição Ave Maria, ou Antônio Ferreira de
Almeida, mas edição católica, não protestante.
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Nunca Chegarão A Saber O Que Eu E Jesus Fizemos Desde Que Ensinamos Doutrina, Antes Das Bíblias.
O Livro Dos Atos É O Único Livro Das 11 Grandes Bíblias Do Mundo Que Contém O Pentecostes: A Tarefa
Messiânica De Jesus.
Maria, Depois De Jesus, Teve Mais 5 Ou 6 Reencarnações. Na França Teve Uma Vida Em Que Foi Vidente
Curandeira, Com 14 Filhos: Vida De Trabalho Onde Lucrou Muito, Sem Nenhuma Auréola.
João Evangelista, Samuel, Daniel, (na Bíblia), Giordano Bruno, Antônio de Pádua e Erasmo de Rotterdam, (na
Europa) e Barão do Rio Branco (no Brasil) são vidas do mesmo espírito.
Bezerra foi um rabino judeu, pai de Moisés com a Termutis, irmã do faraó, com quem não pode casar-se.
Heráclito Carneiro é a penúltima reencarnação de Abraão.
Maria e Bezerra são da mesma faixa, mas Maria tem um algo a mais que Bezerra.
“Eu, o Senhor, a quem amo, castigo”... no Apocalipse
“Sou o Princípio, o mesmo que vos falo”: expressão mais sábia do Novo Testamento.
Nati-santi: todos os santos bíblicos
Fati-santi: os santos que a Igreja fez, depois do cristianismo
O meu testemunho no mundo será um dilúvio de fogo – e a maior renovação de todos os tempos.
A Bíblia tem 80 ou 90% de corpo e 10 ou 20% de espírito. Eu vim ensinar a ler a Bíblia.
O Livro dos Atos foi escrito por 5 pessoas, mas Jerônimo, bispo da Igreja nomeado para fazer a Vulgata, usou
o livro de Lucas por ser mais eficiente, e aproveitou os outros para completá-lo. (Santana, 15/1/75)
Eu (João Batista) e Jesus nada escrevemos. A ordem divina: vivam o que tiverem de viver, e os homens
escreverão sobre vocês. E escreveram 253 obras. Depois adulteraram tudo, pondo na nossa boca o que nunca
diríamos e tirando o que dissemos.
Moisés – tronco velho.
Jesus – Broto Novo.
Doze grandes Bíblias tendes, oh, terrícolas!, e ainda sois o que sois...
Não posso admitir uma família sem uma Bíblia.
1840 anos de trabalho consecutivo para ficar pronta.
A Bíblia é um recado Divino, nada tem a ver com religião.
Não documento no mundo com o teor vibracional da Bíblia.
A palavra Moral, não tem na Bíblia.
A Bíblia se afirma incompleta e só será completada quando se falar tudo sobre Restauração e outros informes.
Só se completar-se-á depois de muitos acontecimentos apocalípticos já no Novo Céu e Nova Terra.
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Há 3350 anos comecei a escrever a Bíblia.
Escritos sobre Jesus: 257 pessoas escreveram sobre Jesus. Jerônimo reduziu para 97, depois 28, depois isso
que está aí. Fundiram 257 obras nos quatro evangelistas, nas Epístolas. Paulo escreveu 19 cartas, a igreja
publicou 14, porque se publicasse as outras não haveria catolicismo.
Livro singular, a Bíblia só tem dois: o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse.
O Ato dos Apóstolos porque historia tudo o que vem antes, é o único livro das 11 grandes Bíblias do mundo
que contém o Pentecostes, a tarefa messiânica de Jesus.
5 pessoas escreveram o livro dos Atos. Jerônimo* usou o livro de Lucas por ser mais eficiente, é de estilo
literário jornalístico, expõe os fatos sem comentários. É onde os médiuns falham. Jerônimo aproveitou os
outros para completa-lo.
*Jerônimo: bispo da igreja nomeado para fazer a Vulgata.
Os primeiros cristãos diziam: quem ler o livro dos Atos dos Apóstolos com a unção recebe uma graça. É a
colimação de tudo quanto entreguei através de vultos bíblicos até a ressureição.
Apocalipse, o livro dos acontecimentos porvindouros.
Assim que saí degolado e Jesus crucificado, fui mandado a ilha de Patmos, fiz ver e escrever o Apocalipse.
No Velho Testamento, imundos clericalismos forjaram adultérios inferiores.
Agora neste findar de segundo milênio, Eu, Osvaldo Polidoro quero que entendam assim: “No seio do Paraíso
de Meu Deus, que é a chamada criação, está a árvore que simboliza a Verdade Divina, cujos frutos e cujas
folhas servem para alimentar e curar os filhos de Deus, por ser Divina Verdade a de Deus, que imundos
clericalismos e bastardos ismos tanto tem tripudiado, às vezes por meio de ignorância porém muitas vezes
por proposital criminosa determinação.
Tenho 6 nomes na Bíblia: Moisés, Enoch, Elias, Ezequiel, João Batista e o anjo relator do Apocalipse.
Comecei como Moises, corromperam. Voltei como Profeta Elias restaurei tudo, com grandes fenômenos
mediúnicos, corromperam. Voltei como Ezequiel. Só o capitulo 18 de Ezequiel concertaria a Terra.
Há 2000 anos viemos junto Eu e Jesus. A Bíblia ficou incompleta, tudo ficou de pernas para o ar outra vez.
Moisés, Elias, Ezequiel, Eu e Jesus sempre pondo no lugar as adulterações. Então ficou dito na boca de Jesus:
E quando Elias reencarnar, restaurará todas as coisas.
Depois dessa Bíblia, dias outras que prezo muito: Bagavad Ghita e Corpus Hermético de Hermes Trimegistro.
Depois Zend Avesta de Zoroastro.
Há 20 mil anos entreguei a Popol Vhu na Atlântida. Popol Vhu é vendida como Bíblia Inca.
Nada do que está previsto na Bíblia falta fazer, só faltam duas coisas: o dilúvio de fogo e a expulsão dos
cabritos.
O Pai que poupa a vara não educa o filho. Salomão, Bíblia.
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Quem se pregou na cruz foi aquele que o pregava. Caifaz até hoje não se consertou, e quando sair da carne
será pior (Lino). Os que procuram pôr pedras de tropeço no Caminho da verdade, melhor fora não tivessem
nascido.
Eu e Jesus, judeus, íamos fundar uma religião, romana, já que Roma estava com o tacão sobre a nossa Pátria.
(Itápolis, 25/11/86)
São 257 escritos sobre Jesus. Jerônimo reduziu para 97, depois 28, depois para isso que está aí. Fundiram 257
obras nos 4 Evangelhos, nas Epístolas. O Apocalipse está fora de ordem, a ordem dos capítulos não está certa.
João Evangelista durou 94 anos. Vinte séculos depois, muita coisa vai acontecer até meados do século que
vem, para que muita coisa vire de pernas para o ar.
Aos três anos e meio disseram-me: “Compre uma Bíblia Antonio Pereira de Figueiredo, leia 7 vezes seguidas
o Evangelho de Jesus segundo João. Faça dela o travesseiro da vida”
Não há documento no mudo com o teor vibracional da Bíblia (Itápolis, 28/6/73)
Nenhum desprezo às Verdades Bíblico-proféticas pode ficar impune.
Jerônimo foi convidado a fazer a Vulgata, reduzir os 257 livros a 97, depois a 28, e depois a 4.
João Evangelista e Timóteo trabalharam com Pedro. Pedro era temperamental, caráter espontâneo, chorava
aqui, esmurrava ali. Várias vezes admoestou Jesus quando estava entusiasmado. Desse Pedro, Jesus disse:
“Aparta-te de mim, satanás, quando prezas mais o mundo que o Céu”.
Nas vésperas da prisão disse a Jesus que onde quer que estivesse, estaria ele presente. Houve uma trama para
começar uma revolução contra o Império Romano, que deveria começar em Jerusalém. Caifaz atraiçoou Judas,
prometeu isolar Jesus e, depois da revolução, fazê-lo rei. Jesus, manietado, ficou até quatro horas sentado no
pátio para, quando clareasse o dia, reunir o Sinédrio.
É sabido que Pilatos chamou Jesus de lado e disse que se ele quisesse fugir, ele poria toda a guarda. Jesus não
quis.
Lavar e enxugar as mãos na toalha significava a isenção do poder romano sobre problemas religiosos. Pilatos
mandou açoitar Jesus, açoite de couro com pontas de chumbo; ele ficou todo ferido.
Cientistas de hoje dizem sobre o Santo Sudário: “Aquele que usou esta peça foi açoitado barbaramente.
Pedro negou e se arrependeu, ele era temperamental.
Jesus vai à crucificação. Todos esperaram o retorno. Alarma da ressurreição.
O sepulcro era para José de Arimatéia, que o cedeu a Jesus.
A primeira mulher que viu Jesus foi a Madalena, o primeiro a quem ele falou foi o Pedro.
Quando estavam reunidos, dias depois, Jesus apareceu-lhes. Ele ficou se comunicando 11 anos e meio, até
ficarem prontos todos os documentos.
Dias depois, dentro da festa do Pentecostes, 49 dias depois, deu-se o Pentecostes.
Pedro e Paulo: Pedro ficou principalmente em Roma. No fim do governo de Nero, Paulo ia ser degolado e
Pedro crucificado, pediu para ser de cabeça para baixo. Teve várias vidas como cientista e grande artista. Na
Tchecoslováquia, séc XIV para XV, viveu com João Huss, que morreu queimado. Naquela ocasião, foi o seu
maior discípulo: Jerônimo de Praga, queimado na fogueira um ano depois de Huss. Agora está na carne, Pedro
é o último filho da Luci e de Sampaio, que é a reencarnação do mais famoso militar, Napoleão Bonaparte.
(Itápolis, 28/6/73)
Pedro era discípulo de João Batista, antes de ser de Jesus. Foi o primeiro que deixou João Batista e foi para
Jesus.
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Absurdo que Jesus não disse: Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu vo-lo farei”. (27/9/86)
A Bíblia que tive de ler aos 6 anos de idade: Antonio Pereira de Figueiredo.
Foram escritos 5 livros dos Atos dos Apóstolos. Jerônimo, ao fazer a Vulgata, pegou o do Lucas, por ser mais
informativo, e colocou alguma coisa dos outros quatro.
Duzentas e cinquenta e sete pessoas escreveram sobre mim e Jesus, depois fizeram um resumo.
Levou 1840 anos para a Bíblia ficar completa (Santana 22/7/77)
Abdias Nogueira é a reencarnação de Jetro, pai de Zíphora, mulher de Moisés. Mais adiante, ele tem o nome
de Tiago Menor.
Menino Maravilhoso, do capítulo 11 de Isaías: começa agora a era do menino maravilhoso e entrará pelos
milhões de anos.
Piadinha: Jesus falou em primeiro lugar com Madalena logo que ressuscitou porque ela era mulher e à tarde
toda Jerusalém já saberia (Santana, 7/1/76)
A Nina, minha cunhada, esposa de João Polidoro, foi a Noemi, protetora de Ruth.
Maria (que foi a pitonisa de En-Dor), em sua vida de princesa egípcia, Termutis, teve um namoro com um
judeu, (que mais tarde foi Bezerra). Foi ele o pai de Moisés. (5/11/74).
Depois da vida de Maria, ela teve 5 reencarnações, a maior na França, como benzedeira, mãe de 14 filhos)
Maria... Para Jesus reencarnar foram reunidos 10 espíritos femininos. Sobre estas 10 com o sinal do céu, a
Jurisdição Planetária tinha que escolher uma delas. Ninguém falou nada, que fale Deus: ficou o sinal sobre
uma delas: Maria, Terezinha de Jesus.
No dia de Todos os santos de 1960 aconteceu uma grande reunião, por ordem da Direção Planetária. Eu e
Jesus combinamos fazer mais alguma coisa em torno de Maria: escrevi a Oração a Maria.
João Evangelista, Antonio de Pádua, Giordano Bruno, Samuel, Daniel, Eliseu e Erasmo de Rotterdam são o
mesmo espírito.
Perdôo-te – esse livro traz cinco vidas de Maria Madalena.
As Bíblias têm o que eu e Jesus dissemos e tiraram de nossa boca, puseram em nossa boca o que nunca
diríamos, mas o documentário bíblico está aí. Por ordem divina: Ter uma Bíblia à cabeceira da cama e da vida
e escrever por ela a vida inteira. Nada do que está prometido na Bíblia falta fazer. Só faltam duas coisas: o
Dilúvio e a Expulsão dos Cabritos. Pesarosamente, digo: o que falta é o Dilúvio de fogo!
Sobre o Dilúvio, fico com dó das crianças e das mães, que são anjos de guarda. – “Filho Elias, olhando para
trás, não há inocentes!” Deus fará uma cirurgia. Encarnar e desencarnar é uma norma de vida. O difícil é
procurar não ser cabrito para ser expulso deste planeta.
Poderíamos estar no lugar de qualquer espírito. Deus nos livre e guarde de dizer “eu não faria isto ou aquilo”.
Que Deus nos use para que a Justiça se faça. Pensemos nos espíritos sofredores.
A pior coisa que ouço de uma pessoa, quando pergunto se tem uma Bíblia em casa: - “Não!”
São 1840 anos de ensinos acrescentados para a Bíblia chegar a ser do tamanho que é.
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Assassinos. Ladrões. Mentirosos... Jesus escrevia na areia quando disse de Madalena: “Quem estiver isento de
pecado que atire a primeira pedra”.
Desta vida está escrito no Velho Testamento “Os mistérios divinos serão manifestos”. Nada fica por dizer.
Só Elias e Jesus foram anunciados no Velho Testamento, só eles foram prometidos.
Quem leva de uma sessão o que leva para ler, vai saber disso de sobra.
Há dois mil anos, eu era João Batista. Ficou dito assim por Jesus: - “Dos nascidos de mulher, ninguém maior
que João Batista”. Entendam bem, se Deus tirasse de mim e de Jesus os Dons, e da parte d’Ele tirasse os
trabalhos das legiões, nós nada teríamos feito.
A ordem Divina foi, e é: Proclame aos filhos da Terra o Evangelho Eterno. Acabe com os fenômenos brutos.
Procure na inteligência das palavras a solução dos problemas. Que ninguém saia de sua frente sem instrução
doutrinária, sem orações.
Quem se pregou na cruz foi aquele que o pregava. Caifaz até hoje não se consertou, e quando sair da carne
será pior (Lino). Os que procuram pôr pedras de tropeço no Caminho da Verdade, melhor fora não tivessem
nascido.
Um semelhante ao filho do homem... quer dizer: assumida a Direção Planetária, o que ocorreu no dia de Todos
os Santos de 1960 (Itápolis, 15/6/89)
Na idade em que estou, 76 anos, está tudo feito, de minha parte.
Prorrogação

Senhor Total do Apocalipse – Deus.
Senhor Relator – Eu, Osvaldo Polidoro.
No Apocalipse:
mar (água) significa humanidade
mar pegando fogo: comoção, aviso: o refúgio é em Deus.
Do que está prometido no Apocalipse não falhará uma vírgula. Daqui ao final do II Milênio a natureza fará
muito o que pensar, e os homens virarão de ponta cabeça, de pernas para o ar.
Apocalipse tem o carma positivo e o negativo. Não ficará sem uma vírgula do Sermão Profético e do Apocalipse
sem cumprimento. (Santana, 18/7/88)
Nem hiena, pantera ou chacal, animais raivosos que matam pelo prazer de matar, são piores que muitos
homens que roubam crianças para pedir resgates. Estais vivendo o findar do II Milênio, tempo previsto no
Apocalipse, tragédias reduzindo os viventes a um terço.
Terremotos rebentarão usinas nucleares que infectarão terras, mares, rios e ares. Bem-aventurados os ventres
que não gerarem. Os vivos invejarão os mortos.
Posteriormente, a expulsão dos mais rebeldes. É bíblico. Os cabritos serão separados.
Quase todo mundo vive para bolso, estômago, sexo e mundanismo, e não para viverem as Verdades Divinas
Fundamentais.
Oh, humanidade terrícola, quando irão os elementos que a possuem pensar na Verdade que diviniza?
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Os sete escalões, no Apocalipse, são os sete espíritos de Deus; em virtude do fim, é ordem divina centralizar
todo o serviço socorrista em três escalões: João, Bezerra e Maria.
Armagedon, no Apocalipse. Holocausto, local de sofrimento. (Itápolis, 27/2/89)
“Eu vi um Novo Céu e uma Nova Terra...” é uma divisão entre o antes do Dilúvio de Fogo e depois do Dilúvio
de Fogo. (Itápolis, 30/1/1990)
Árvore simboliza a Iniciação, a Sabedoria Divina. Tem em 2 livros: Genesis e Apocalipse. A árvore do Bem e do
Mal cujos frutos são para curar os filhos de Deus.
Para agarrar a Arvore da Verdade, poucos conseguem agarrar o tronco, pegando um galhinho é bom.
É o maior informe do Apocalipse: aquela mulher com ânsia de dar a luz à Verdade, o filho – Eu, e o dragão, a
corrupção, querendo engolir a mulher e o filho.
Meus 5 nomes na Bíblia são: Enoch, Elias, Ezequiel, Moisés e João Batista (e sou também o Anjo relator do
Apocalipse). (Itaim, 5/6/77)
Verdade

A coisa mais triste que vi em minha vida: numa praça em que Jeová me colocou, vi uma velha suja,
maltrapilha... “Filho Elias, olhe o que fizeram com a Verdade no mundo. Faça alguma coisa por Ela!” Chorei...
Oito dias depois, colocaram-me no mesmo lugar, a mesma humanidade, outra vez aquele sofrimento; antes
tinha o semblante lúcido, agora a Verdade não estava mais lúcida, estava mongoloide, alucinada, louca. “Filho
Elias, olhe o que fizeram com a Verdade no mundo! Faça alguma coisa por Ela!”
Digo para mim, neste momento, o que mais poderia fazer?
“Encha o mundo das Minhas Verdades, filho Elias, porque presto virei com o Dilúvio de Fogo”.
Eu vou embora, mas a Doutrina fica. Eu vim entregar Doutrina, não vim ser Juiz das consciências alheias.
Verdade, disto eu preciso falar. Foi o que de mais triste eu vi no mundo. Eu quero que céus e terra fiquem
sabendo.
O Céu me pôs numa praça onde estavam todos os habitantes da terra. Eu estava muito alto. Veio uma mulher
vestida de preto, suja, vinha do meio da humanidade. Era a expressão da miséria. A Voz Divina disse: - “Filho
Elias, olhe o que fizeram com a Verdade no mundo! Faça alguma coisa...”
Oito dias depois, na mesma praça, ela estava louca!
- “Filho Elias, olhe o que fizeram com a Verdade no mundo! Faça alguma coisa por Ela! ”
O que tinha que ser feito está feito. O Evangelho Eterno está no mundo. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida.
Não nós, que vamos embora.... Na prática, só três coisas: a Lei a ser vivida, os Dons a serem santamente
cultivados e os Espíritos, os Anjos Mensageiros, da carne e fora dela.
Façam reuniões em família. Unam-se vocês para fazer. Não neguem a quem bate à porta. Ele não cessava de
falar: “Unam-se para o serviço da Verdade! ”
A Verdade conhecida, o Amor aplicado e a Virtude acumulada.
Atrás da oração ao Anjo Guardião há um aviso divino; é a Verdade que, quando um filho de Deus chega a
entender, tem a obrigação de viver. (Itápolis 14/9/78)
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A Verdade, entendam isto, saibam isso, vivam para isso, porque é melhor para cada um. Sendo melhor para
cada um, é melhor para todos. A Humanidade é a soma dos indivíduos. Façamos as unidades melhores para
termos a coletividade melhor! (Itápolis 19/9/78)
Para a Mentira: a Verdade.
Para o Mal: o Bem.
Para o Vício: a Virtude.
Tudo está completo de Restauração Doutrinária e entrega do Evangelho Eterno. Só faltam dois
acontecimentos que não cabem a mim, cabem a Deus: o Dilúvio de Fogo e a Expulsão de Cabritos.
Na Índia, onde deixei marcas inconfundíveis, tem uma sentença que reflete tudo, é aquela que vem através
do comportamento: A Verdade é cortante como o fio da navalha e Verdadeiro é aquele que transita por ela
sem se cortar. Isso diz respeito à perfeição que o espírito deve atingir. Cada um tem a visão da Verdade assim
como merece ou faz por merecer.
O Espírito da Verdade apresenta-se como mulher. Muitos videntes confundem com a Maria
Não é adorar a Deus em Espírito e Verdade, é SER Espírito e Verdade. Deus não precisa de adoração de
ninguém. Deus é Verdade (Av. São João, 15/1/71)
As Verdades Divinas fundamentais são cinco (Deus, Sua Justiça, Sua Lei, Seus Dons e os espíritos Mensageiros
de Deus) ... confundir Deus com Seus enviados é o suprassumo da burrice. Das 5 Verdades, as 3 primeiras
deveriam ser, da parte de cada filho de Deus, intransferíveis e inadiáveis; deviam ser do trato e caráter dos
filhos de Deus, de ser - por parte de cada filho de Deus - colocadas no topo de todas as obrigações espirituais...
o que não ocorre. Inúmeros clericalismos foram surgindo, corrompendo tudo. A humanidade atinge o findar
do II Milênio.
Quem puder, tenha na consciência isto: 5 Verdades... isto eu devia expor mais uma vez e por todas as formas
possíveis.
Se as 5 Verdades não servirem a alguém, que esse alguém não venha a mim.
Pela representação, os cristos podem dizer: “Eu, que estou no mundo, sou a luz do mundo. Posso dizer Quem
vem a mim tem encontro com a Verdade”
Para não serem cabritos expulsos, cumpre respeitar as cinco Verdades Divinas Fundamentais. Os contra serão
cabritos, expulsos do Planeta.
Não respeito todas as religiões, respeito a Verdade. É hora de acabar com isso.
Estas Verdades são aquelas que não admitem desvios. Desde que haja pessoas contrariando estas Verdades,
haverá natureza de pernas para o ar e homens fazendo as maiores asneiras.
A Verdade faz livres, não escravos.
Procure a inteligência das palavras. A Verdade faz livres!
A Verdade conhecida, o Amor aplicado e a Virtude acumulada, só isso Deus quer.
A Verdade tem que fazer livres e lúcidos, não faz fanáticos.
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A Verdade confere autoridade, mas quem glorifica é o Amor.
Eu não sou difícil. A Verdade é difícil.
O peso da Verdade é o peso da Verdade, por isso na boquinha de Jesus ficou dito: - “Aquele que perseverar
até o fim será salvo”, mas perseverar até o fim não é sopa.
Quem quiser ser soldado da Verdade, digo não é fácil, mas não é impossível. Conheça a Verdade e ensine a
seus irmãos.
Leia, aprenda e semeie a Verdade que diviniza.
Não deixa o estandarte da Verdade cair por sua causa.
Quem tem encontro com a Verdade no mundo tem o direito de virar as costas?
O testemunho da Verdade não é para quem quer, é para quem pode. Quem pode e não dá fica devendo.
A Verdade neste mundo ainda prega no deserto.
As três palavras que representam o ideal Divino: Inteligência, Sabedoria e Comportamento.
As três palavras que representam a realização do ideal Divino: Verdade, Amor e Virtude.
São 1193 religiões no mundo. Há muita mentira funcionando em nome da Verdade...
A Verdade é divinamente escampa, universal. Meus fanáticos kardecistas são as maiores pedras de tropeço
no caminho da Verdade.
A fé pode ser cega ou científica, experimental, constatável. Quem é inteligente e honesto deve sempre
procurar aquela que sintonize com as Verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus.
Os trouxas têm religiões, os inteligentes e honestos procuram a Verdade.
Conheça a Verdade e a ensine aos seus irmãos.
Se tirar a Verdade e o Bem, acabam com a Lei, por isso o 11º Mandamento: Conheça a Verdade e pratique o
Bem, por ordem de Jeová.
Os vanguardeiros: “Dê tudo o que puder (de doutrina), porque de elo em elo, irão entregando a Verdade até
os confins da Terra”.
Passem para frente as Verdades Divinas.
Semear ventania é colher tempestade.
Neste planeta é difícil fazer o bem. Neste planeta é difícil ensinar a Verdade. O dilúvio de Fogo está pronto
para sair. Não precisa pressa. (Itápolis, 21/11/86)
Chave de Comportamento: nas obras, a Lei de Deus a ser vivida.
Nas obras, os Dons do Espírito Santo a serem cultivados
Como praticar a Verdade e o Bem? Fazendo aquilo que a Lei manda... (Itápolis, 18/5/87)

55

Ide e pregai... não é só pregar! É exemplificar! Entreguem tudo o que é para ler no mundo. Informem a
humanidade. Faça-se Apóstolo da Verdade.
Se alguém proclamar a Verdade em nome de Deus e praticar a mentira pagará até o último ceitil. (Itápolis,
10/6/88)
O peso da Verdade é o peso da Verdade, por isso na boquinha de Jesus ficou dito: - “Aquele que perseverar
até o fim será salvo”, mas perseverar até o fim não é sopa...
A quem quiser ser soldado da Verdade digo: não é fácil, mas não é impossível.
Sem temperança não há prudência. E sem conhecimento da Verdade não há temperança.
Como agir para não servir de pedra de tropeço? Quem estiver contra os Dez Mandamentos, o cristo, ou contra
os Dons do espírito santo é pedra de tropeço no Caminho da Verdade.
Centelhas divinas que se revoltam, negam, embrutecem, dão maus exemplos: expiações dolorosas. Não acuso
ninguém, poderíamos estar no meio deles...
- “Por que, Pai Divino, sendo Centelhas Divinas, afastam-se de Ti, Senhor? ”
Vós sois deuses, e por que trilham para o Mal? Por que, sendo deuses, não trilham o caminho de Deus?
Somando tudo, dá para dizer: Eu, o Senhor, nada castigo, vós próprios vos castigais na rebeldia, contra a
Minha Verdade.
Derivando da total Grandeza Divina, fazerem-se apologistas do Mal não é, acima de tudo, burrice? A
Origem Divina está em cada um, é da responsabilidade de cada um optar pelo certo e reagir contra o errado.
Comportamento

Em cada filho de Deus existe um Templo da Consciência, onde a Lei de Deus deve ser vivida, o Verbo Modelo
imitado e os Dons do Espírito Santo nobremente cultivados. A Justiça Divina nada mais pede (Santana,
10/7/78)
Como agir para não servir de pedra de tropeço? Quem estiver contra os Dez Mandamentos, o cristo, ou contra
os Dons do espírito santo é pedra de tropeço no Caminho da Verdade.
Errar é fácil, consertar o erro é difícil.

Responsabilidade

Entre o Pai e o filho estão apenas as Leis Fundamentais e a responsabilidades do próprio filho.
Quando vier a ter consciência da Lei de Deus, terá aumentado sua dose de responsabilidade.
Somos semideuses encarnados com direito de outorga, liberdade e responsabilidade.
Deus tudo oferece em potencial, os cristos planetários administram imparcialmente, nada tendo com as
liberdades de seus tutelados.
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Espíritos reencarnam com a outorga de dizer não ao próprio Deus. É livre mas responde.
Se alguém proclamar a verdade em nome de Deus e praticar a mentira, pagará até o ultimo ceitil.
Face a Lei de Deus, o Cristo exemplar e a graça do mediunismo, ninguém é livre, todos são subordinados e
devedores de responsabilidades.
Quem vem a mim não sai da minha frente sem aumento de responsabilidade. Vim por determinação Divina,
na hora certa. Eu não falo em vão. Eu custo caro. Não há nada mais comprometedor do que conhecer as
verdades divinas e não praticar.
Para algumas pessoas digo: melhor fôra que não aparecessem na minha frente.
Vou custar a glória de uns e a tormenta de outros.
Vou custar a glória de uns e o martírio de muitos. Melhor fôra a muitos que não tivessem aparecido.
A cada um cumpre responder pelos atos praticados. Na razão direta da falta tem que ser o ressarcimento.
Toda falta terá que ser ressarcida na razão direta da falta cometida.
Por tudo se responderão até o ultimo ceitil. Cumpre que se ponha todo zelo possível, face dos momentos de
fraqueza; cumpre que se esteja normalmente em ato de prudência, perante os perigos que nos cercam quando
estivermos transitando pela encarnação. Porque aquelas desculpas que podem ser apresentadas
posteriormente nunca poderão ter merecimentos, jamais conseguirão encerrar o condão que lhe autorize a
convencer a lei em contrário.
Com a Lei ninguém discute. Atos representam registrações intimas e registrações internas representam
compromissos para com o equilíbrio universal. Se boas registrações, a vantagem não é discutível, se mas
registrações, as dividas terão que ser ressarcidas inelutavelmente.
Façamos questão de ocupar bem a tudo quanto sejam elementos, recursos e oportunidades.
Para amar ao próximo como a si mesmo, terá que alcançar elevada noção de responsabilidade.
Os espíritos mais Divinos colocam a responsabilidade acima da liberdade.
Os espíritos bichos colocam a liberdade acima das responsabilidades.

Reencarnação

Saem 190 mil da carne por dia, encarnam 230 mil.
O osso humano mais velho do planeta tem 27 milhões de anos.
Cada encarnação é uma página nova que o espírito escreve no livro da vida. Se escrever bem, luzes e glórias,
se escrever mal, pranto e ranger dos dentes.
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Idade, carma e programa... cada um tem o seu e não sabe. O espirito faz um programa pré reencarnacionista
onde conta o carma e idade do espírito. Um espirito aceita 100% de um programa do outro lado por parte da
Justiça Divina. Mas alguém cumprir 100% é muito raro. Muito raramente na Terra há um completista. 80% é
muito bom, 70% já é muito acertável, até 50% é louvável num planeta como este onde a maioria não se ajuda
entre si. Se descer de 50% é deprimente, vai ter que responder por alguma coisa meio grave.
Os fatos do passado se impõem no presente com um peso de embalagem que, se os espíritos, nos casos
negativos, não usarem de seus recursos para fazerem oposição, reproduzirão os mesmos erros ou crimes.
No sentido positivo é deixar que o peso do passado embale.
Não existe ninguém com capacidade para medir com toda a profundidade o embalo do passado. O embalo do
passado pesa no presente com toda sua força. Quem fracassa tem tudo para fracassar, quem vence tem tudo
para vencer.
Quem mais precisa ou carece de reencarnar são os mais necessitados, tanto para resgatar faltas como para
desabrochar o Deus interno.
Espíritos delinquentes, errados, são diminuídos para reencarnar, para se apagarem as lembranças. Nascem
como crianças, para ir desenvolvendo aos poucos se não corre o risco de errar de novo.
A encarnação limita muito a pessoa.
Comumente o espírito reencarna com a roupa que mais apreciou, a que mais se ligou.
Reencarnação: a regalia que é a reencarnação! Pode-se reclamar à vontade... Vá, dou outro lado, reclamar...
Com quem? Do outro lado não é assim!
Quem vai a encarnação e não quer pensar na sagrada finalidade da vida, por certo não lhe honra a grandeza
da oportunidade. O que se pode ganhar numa encarnação com práticas das coisas divinas, não se ganha em
muitas encarnações, é uma questão de oportunidades, aproveitar as circunstancias.
Malbaratar ou desperdiçar uma passagem pela carne é preparar outra em piores condições.
Façamos tudo para não empregar mal o tempo que o Senhor nos dá.
Aquele que perseverar até o fim será salvo, mas para encontrar entre vocês quem perseverar até o fim na Lei
de Deus não é fácil. Vocês são postos de dúvidas.
Ninguém encarna nesse planeta sem arranjar uma cruz, maior ou menos. Que cada um carregue sua cruz com
classe se puder.
Cada um com a cruz que arranjou e não com a cruz que Deus lhe deu.
É o erro que pune o errado.
Na razão direta da semeadura, assim será a colheita.
Quem procura flores encontrará, quem procura merda encontrará. Não permite que o mundo vos engula,
quem puder entender que entenda.
Reclame para si o direito de errar sozinho. Erre com sua cabeça.
Todos que reencarnam atravessam fases hora melhor, hora pior. Nas alegrias cuidado com a euforia. Nas horas
de desespero descanse em Deus, paciência, espere uma madrugada. Nas fases infelizes, não permita que as
desilusões as derrube e atire no brejo. Nas fases felizes, não deixe a arrogância subir a cabeça. Nas fases
intermediarias, saiba ponderar.
É o estado da alma que faz interpretar a duração do tempo.
O maior inimigo de um espírito que reencarna neste planeta, é ele mesmo, quando não se prepara para a
desencarnação.
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Nenhum indivíduo que reencarna é mais traidor de si próprio do que aquele que não se prepara para a
desencarnação – é auto traidor, algoz de si próprio. Saber que encarnou e que vai desencarnar e não se
preparar para isso. Pensar e preparar para a grande viagem.
Pena de morte – matar não doutrina o espírito. Joga do outro lado como ele é.
Fora da carne podemos ser bons, na carne, melhor evitar petulâncias.
Cada um de nós é um necessitado de tudo, é um miserável fantasiado de orgulhoso.
A grandeza de uma alma está na razão direta de sua feitura íntima em concordância com a Lei de Equilíbrio.
Ninguém chegará ao “amai-vos uns aos outros”, sem o “aturai-vos uns aos outros”.
A terra gira, a Lusitana roda, as pedras se tocam e os espíritos se reencontram.
Os fatos do passado se impõem no presente com um peso de embalagem que, se os espíritos, nos casos
negativos, não usarem de seus recursos para fazerem oposição, reproduzirão os mesmos erros ou crimes.
No sentido positivo é deixar que o peso do passado embale.
Muito raramente há na terra um completista 100%. Ser 70% já é muito aceitável, menos de 50% é deprimente.
Na carne todo cuidado é pouco, ninguém está bem espiritualmente.
Viciai-vos no bem, eis tudo. (Santana 20/1/78)
Não existe ninguém com capacidade para medir com toda a profundidade o embalo do passado.
A Lei e o Cristo constituem o amparo legal para se evitar os erros.
Os 10 Mandamentos

Quem entregou o código búdico de oito mandamentos há 540 mil anos fui eu, quando fui fundador dos
Upanichades na Índia, como 34º Buda. Depois no seio do povo hebreu, como Moisés e agora a Lei concertada.
A primeira coisa que tive que restaurar foi a Lei.
Os 10 mandamentos não falam à coletividade, mas a cada filho de Deus. Obras que recomendam fora dos 10
mandamentos não tem.
Se a humanidade quisesse pensar como Deus quer, esta humanidade diria: Vamos procurar viver a Lei de Deus.
Se perguntasse a mim e a Jesus quem manda em vocês? Diríamos: Deus através dos 10 mandamentos.
Feliz daquele que na hora de desencarnar estiver vivendo a Lei de Deus, praticando o Bem e o Bom. Bemaventurado aquele que ao deixar a carne puder falar de cabeça erguida: Pai eu fiz tudo para viver os 10
mandamentos.
Nos reinos de Luz e Gloria, quando falam nos 10 mandamentos estremece tudo. Eu sou o Senhor teu Deus
não há outro Deus, para quem sabe isso, não precisa recitar os outros mandamentos. Não tomar o nome de
Deus em vão. É preciso ter um propósito. Não faço trabalho nenhum sem pensar nisso.
Ninguém vem a carne com direto de insultar a Lei de Deus. Jeová mandou entregar um mandamento que
resume tudo: Conheça a Verdade e pratique o Bem. E tirar a Verdade e o Bem acabou a Lei, por isso o 11º
mandamento: Conheça a Verdade e pratique o Bem.
Minha religião é viver os 10 Mandamentos. Usar as dores dentro dos 10 Mandamentos. Lidar com os espíritos
dentro dos 10 Mandamentos.
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A grandeza de uma alma está na razão direta de sua feitura intima em concordância com a Lei de Equilíbrio.
A chave é essa, se alguém está cansado de ouvir isso, que tampe os ouvidos ou não venha aqui.
Se houvesse o mandamento: Não desejar a mulher do próximo, o homem teria dez mandamentos e a mulher
nove.
Jesus

O túmulo vazio é mais significativo que a manjedoura (Itaim, 4/6/78)
Judas combinou com Caifaz transformar Jesus em rei dos judeus. A sigla na cruz deve-se a Judas, que nunca
foi traidor. Pilatos foi quem mandou colocar a sigla Jesus Nazareno Rei dos Judeus, assim foi combinado por
Judas e Caifaz.
Estava escrevendo “A Caminho do Céu”, uma introdução agradecendo a Siqueira Campos, porque ele ajudou
a imprimir. Lá tem um capítulo intitulado DEUS. Senti um frêmito, debrucei sobre a máquina, saí, Jesus a meu
lado. Atravessamos os umbrais, entramos na luz, fomos a um plano fora do planeta e aí paramos. Jesus: “A
tarefa é sua. Vim com ordem de Jeová fazer isso: vamos penetrar em nós”, e penetramos em Deus ao nosso
nível. Dentro de fração de minutos tínhamos perdido toda a personalidade exterior. Éramos infinito e
Eternidade, sustentáculos de mundos e humanidades. Estávamos infusos no pai Divino.
Voltamos, fiquei 3 dias sem pensar, porque senão penetrava fugia do mundo (Santana, 23/1/78)
Melquisedec, rei de Salém, foi uma vida de Jesus. (Santana, 19/7/74)
“Neste mundo vos ofereço trabalho e martírio e, no outro, a gloria”, disse Jesus aos apóstolos quando eles
disseram “E nós, que deixamos tudo para acompanhá-lo?” Santana, 3/2/78
Eu e Jesus não temos perispíritos. Para encarnar, temos que diminuir muito e forjar um perispírito.
Jesus era mestre violento e irascível, tanto quanto seu primo João Batista.
Jesus ao homem na beira da estrada: “Até eu sentaria no caminho, desiludido, se não houvesse um objetivo a
cumprir”.
Há 25 ou 30anos, eu, Jesus e João estávamos sobre a Palestina olhando o mundo girar – os céus giram junto.
Ficou combinado isto: Não vamos mais nos importar cm a falsa paz humana, porque chegou a hora de pensar
na Sagrada Finalidade do Espírito, ... ou vai para trás, como cabrito.
Jesus e eu temos ponderado também sobre certas coisas como se a tragédia poderia não ser tão grande.
A Vida nos Mundos Invisíveis – o braço direito de Jesus é o egípcio; ninguém mais alegre: é Osvaldo Polidoro
(Santana, 25/7/75)
Um dia, na Capela (Constelação de onde vieram os adamitas há 580 mil anos) houve uma grande reunião e
Jesus me disse: “Elias, deploro entregar-te a direção do mundo nas condições em que está”.
Dentro de 50 anos estareis pensando no Cristo, na Lei e na Revelação... com pavor.
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Jesus sempre lembrando obediência às Lês Divinas: “Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito”. Orientação,
peça aos Dez Mandamentos e aos exemplos de Jesus.
“Esses antigos sacerdotes, escribas e fariseus assassinos de profetas estão a mesma coisa” – palavras de Jesus
com relação à federação. “Com estes não faremos a restauração. Com operários simples e humildes
levantaremos outro edifício doutrinário no mundo”.
Jesus: “Se sou o Caminho, a Verdade e a Vida, o Cristão deve ser Caminhinho, Verdadezinha, Vidinha”.
Jesus teve 5 vidas muito grandes no planeta. A Bíblia fala de duas. “Perdôo-te” fala de 5 vidas de Maria
madalena, uma delas coincide com Jesus.
Foram 257 pessoas a escreverem sobre Jesus. No século IV pegaram o Jerônimo para escrever na língua vulgar,
e ele reduziu para 97, depois para 28, depois a Bíblia. Depois a Igreja tirou os 8 livros Apócrifos (ou nãoinspirados divinamente). Hoje todas as Bíblias católicas trazem os 8 livros apócrifos; as protestantes, não
Jesus saiu da pátria 3 vezes (29/9/72 Av. São João)
Devem pensar em Jesus espírito glorioso. Se tivessem matado Jesus a facadas, iriam adorar a faca... ou
estilingue? Devem lembrar o que é bonito, sagrado, sublime (Itápolis, 10/11/70)
Jesus na cruz: “Eu vos perdôo”, mas ele não convidou Deus a perdoar, porque a lei não muda.
A Justiça Divina registra no espírito, e desregistra.
Quando Jesus veio, 8 grandes Iniciados já haviam passado.
O vulto maior nasce, deixa a doutrina e, aos poucos, ela vai se estendendo.
Jesus fugiu 3 vezes de sua terra: uma vez menino, 2 vezes para fugir da morte, porque não havia chegado
sua hora
Cada um dá o seu palpite, não se iludam: tenham muito cuidado com o que leem, o que fazem.
A matriz determinada por Deus de todo o trabalho a ser feito: Tudo dentro dos Dez Mandamentos e de Jesus.
Petulância de dizer que não vai cometer deslize é tenebroso. Faça cada um o que puder, dentro dos Dez
Mandamentos.
No dia em que houve a transmissão de cargo da Direção Planetária, Jesus falou: “Infelizmente transmito a
Terra nestas condições, poderia ser melhor”.
Eu, recebendo a Direção Planetária, diante de multidões, disse: “Lá na terra tem um ditado: Tudo continua
como dantes no quartel general de Abrantes”, o que quer dizer: continua a Lei e o Modelo – e não disse mais
uma palavra. E digo isso a vocês, ao mundo e até a consumação do planeta. Fica dito mais uma vez um pouco
daquilo que já disse. Terão que dizer sim e não, através dos ciclos e das eras. ]
Sinédrio: conselho de pontífices e fariseus, decretaram a morte de Jesus.
Não ter a segunda morte: é não ir para a sub crosta, ir para a luz.
Ressurreição final: auto-cristificação.
Pentecostes: 50 dias depois da Páscoa, festa dos livros de Moisés e das colheitas.
Jesus aproveitou a festa.
A cruz é símbolo de necessidade de sofrimento próprio
Quadrado: percepção.
Batizado: (bênção do William) João Batista, falando à gente que precisava de coisa bruta para entender, foi
batizando em água para dizer que o Messias estava no mundo. Se falasse só, ninguém ouviria.
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Quando veio Jesus, eu disse: “Agora é você que tem de batizar em espírito”.
Jesus disse: “Agora deixa”.
Quando pus água em sua cabeça, Jeová disse: - “Esse é meu filho muito amado. Imitai-o!” e não o ouviam...
Foi aí que eu disse aos meus discípulos: “Sigam-no, porque vou embora.”
Jesus retirou-se para Qumran, templo dos nazireus, para depois pregar. (Itápolis, 26/6/86)
Digo como Jesus: “O que faço, podeis fazer. E mais ainda: O que sou, vireis a ser, um dia”. (26/9/86)
No fim da vida, cansado e choroso, Jesus disse: Amai-vos uns aos outros.
Numa Pompílio é uma reencarnação de Jesus (Osvaldo disse numa conversa durante o almoço) (Itápolis,
17/11/86)
Deus nunca mandou por mim e Jesus o que está mandando agora. Se quem está mais perto de mim não
procura conhecer...
Jesus, ao dizer “Tenho ovelhas que não são deste aprisco”, referia-se ao outro lado. (Itápolis, 26/2/87)
Quando aparece um aro por onde descem Elias e Jesus, este aro não é uma proteção para eles descerem, mas
a irradiação deles mesmos. Eles é que protegem. Eles têm que fender os umbrais. O maior número de
trabalhos mediúnicos não fende essas trevas. Eu, Jeová e Jesus, somos a proteção. Nós fendemos as trevas de
cima para baixo, porque de baixo para cima não fendem as trevas dos umbrais.
Triângulo: no topo Jeová, lado direito Moisés, representando a Lei, lado esquerdo Jesus, o Modelo.
Para Jesus encarnar, puseram, no plano de Jeová, os 10 espíritos com mais vocação maternal para ter, de
Deus, a escolha. Recaiu na cabeça de Maria.
“Eu reputo duas datas de um sentido doutrinário divinamente glorioso, Deus, quando mandaste que eu
entregasse os 10 Mandamentos e quando mandaste Teu filho Jesus para viver o Divino Modelo!”
Do Tronco Velho Moisés tirarei um Tronco Novo, Jesus.
A Direção Planetária foi assumida no dia de Todos os Santos de 1960. Naquela imensidão de luz e glória, Jeová
disse: - “Agora, Jesus, para que se cumpram as profecias dos capítulos 12 e 19 d Apocalipse, entregue a Direção
Planetária ao Profeta Elias”.
Jesus diz: - “Irmão e Amigo Elias, lastimo muito entregar-te a humanidade como ainda está, porque pr quanto
Deus deu, não correspondem”.
Rei dos Reis é símbolo meu, apocalíptico, e de Jesus também.
Orai por aqueles que vos desejam o mal, e estareis pondo fogo em suas cabeças... Jesus.

Leitura Dos Textos Sobre Os Dons, correção das adulterações

Em nome de relativos enviados de Deus, tendes tido guerras e barbarismos incontáveis. Deus já andou
fazendo isso?!
NINGUÉM É SENHOR TOTAL DA JUSTIÇA, DAS GRAÇAS MEDIÚNICAS, E DOS INDERROGÁVEIS 10
MANDAMENTOS, E DOS ANJOS, DOS ESPÍRITOS MENSAGEIROS DE DEUS, SEM SER O MESMO DEUS.
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“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito e que todo o povo profetizasse” Números, 11,29
Aí já entram as adulterações do clericalismo, da Besta Romana. É Espírito Santo! Falta a palavra Santo! É
Espírito Santo, que quer dizer Dons, Carismas ou Mediunidades. Quero que leiam corretamente, repondo a
palavra Santo no lugar.
Eu não falei também “que todo o povo profetizasse”. É carne! Povo é local, carne generaliza.
“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
Quem distribui Dons, Carismas ou Mediunidades é Deus! Não é Cristo nenhum!
A Lei de Deus e os Dons são acima de mim, que os entreguei, - tanto a Lei como os Dons!
Este texto foi acrescentado por falsidade do padrequismo romano.
“Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem”
João, 1, 51
A Bíblia judaico cristã é a única profeticamente fundamental, mediunicamente. A Bíblia é filha dileta do
Sagrado Mediunismo e dos dotados de Dons que Deus mandou.
“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os
anjos do céu” Mateus, cap. 22
Este texto fala alto e bom som. Protestante, católico e tudo que é bestialismo clerical nunca lê isto ou diz
isto para alguém, porque para a teologia, católica principalmente, está escrito que os anjos são filhos de Deus
que Ele não fez para serem humanos encarnados ou desencarnados, quando anjo quer dizer apenas
mensageiro.
Aí está escrito que os desencarnados dignos é que são como anjos. É outra coisa também que nem Papa
nem pastor, ninguém explica isso para ninguém. Já nem falam nisso e chamam isso de coisa do diabo e satanás.
“Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em Meu nome, Ele vos lembrará tudo quanto
vos tenho dito” João, 14, 26
Eu deixei os Mandamentos e o Cultivo dos Dons, depois fui reencarnando em outros países. Como Moisés
e Elias, então, enchi o mundo. Está escrito no Velho Testamento que eu, Elias, fui chefe de Ranchos de
Profetas. Fabriquei Pentecostes como Elias, voltei como Ezequiel e fiz a mesma coisa. Viemos eu e Jesus para
fazer isto.
Não é nenhum enviado de Deus que distribui os Dons, sem ser o próprio Deus! Este texto foi fabricado
pelo bestialismo romano. Nem eu e nem Jesus viemos ao mundo para distribuir Dons, porque só Deus o faz!
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em
Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da Terra” Atos, cap. 1
Depois de Jesus, recebereis... Sempre existiu, desde o tempo dos Upanichades! Como Moisés e Elias,
repito, fui fabricante de Pentecostes!
Eu escrevi a Bíblia dos Espíritas e o Novo Testamento dos Espíritas precisamente para mostrar quantas
adulterações estão no Novo e no Velho Testamento. Estes dois livros meus deveriam estar na cabeceira da
cama e da vida dos divinistas... mas não precisa, porque olhem: Queiram ou não queiram o Evangelho Eterno
está aí, e é ele! E depois dele podem rasgar todas as Bíblias do mundo que andam por aí, porque não faz
diferença nenhuma.
Para que Deus mandou entregar-lhes o Evangelho Eterno?
E depois tem isto que eu resumo para vocês: Depois do Pentagrama Divino - o Princípio ou Deus, Pai
Divino, Sua Impoluta e Implacável Justiça, Seus Dons do Espírito Santo distribuídos a Seus filhos, Seus
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Inderrogáveis Dez Mandamentos, Seus Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros que trabalham em benefício
dos reencarnados - depois destas cinco Verdades, tudo é pormenor! Isso é tudo, e eu estou deixando tudo
isto.
Eu resumo o Evangelho Eterno inteiro! Tem muita sabedoria no Evangelho Eterno... mas, sobre
Comportamento, depois destas 5 Verdades, o resto todo é pormenor!
“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes
concedia que falassem” Atos, cap. 2
Outra vez intervenho. No meu Pentecostes, de Moisés, tinha 70 pessoas. Há 2.000 anos, no meu e de
Jesus, eram 49. Tanto no meu caso como no de Jesus, o Exemplificador, os bestialismos tiraram tudo fora!
Cuidado, muito cuidado! Vai ficar exclusivamente a Bíblia de Deus, o Evangelho Eterno e Orações
Prodigiosas, a única a existir em infindas galáxias e humanidades.
Será assim, filhos de Deus: “Um Deus, uma Verdade, uma Doutrina”
“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar”.
Atos, cap. 2.
O Senhor chama... mas nem todos ouvem e vêm.
A promessa da Graça Divina, o Sagrado Mediunismo, é de Deus e para quem Ele distribuir os Dons, o que
quer dizer “quantos vier a chamar”.
Eu acho muito esquisito quando vocês consideram que quem recebe espírito ou vê espírito, que este é
portador de Dons, e que o resto é portador... do quê? Nada?
Não existe nada, não existe nada que não seja Intermediário de Deus. Houve um espírito brilhante que
se comunicou no Rio de Janeiro, para a feitura do livro “A Revelação dos Papas” que disse:- “Esta Virtude
Divina que é o Espírito Santo, onde Deus estiver, está: Nas infindas galáxias, humanidades e espíritos. Esta
mesa sobre a qual estão reclinados é médium, este lápis é médium (Intermediário de Deus), este papel é
médium, esta cadeira onde estão sentados é médium. Tudo é médium, não existe o que não seja Intermediário
de Deus. Tudo o que existe dá testemunho de que existe o Princípio, Deus”.
“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 discernimento dos
espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro as interpretações” I Ep. Coríntios, cap. 12.
Tudo quanto de pormenores, o Sagrado Mediunismo tem, fazendo efeito. Porque, vejam: Uma mulher
analfabeta a quem ensinaram fazer benzimento, ela faz. Deus não precisa do conhecimento dela, ou do
analfabetismo. O que Deus quer é que ela, com aquelas faculdades que Ele dá, faça o Bem que puder, mesmo
analfabeta. Tem muito doutor que vai para os quintos dos infernos porque não sabe fazer o que ela faz... E
agora?
“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho
Jesus” Atos, cap. 4
Está errado! Não é Jesus, nem eu: É só DEUS!!
“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
É tudo mentira, tudo falsidade. Antes dele tudo já tinha sido dado, - e por mim, de preferência. Entregue,
não fabricado! Aí estão chamando Jesus de fabricante... É?
Escrito está, mas qual de vocês é capaz de discernir as coisas, como eu estou discernindo aqui? Vejam
bem!
“Caríssimos, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de DEUS, porque muitos já
foram os falsos profetas que se levantaram no mundo” I Ep. de João, cap. 4
Esta sim, é.
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Verdadeiros profetas ou médiuns, mas fazendo coisas erradas. Para haver o falso profeta é preciso que
haja o Mediunismo. Tem muita gente por aí, usando o Mediunismo para fazer macumba, despacho, vingança,
tudo isto.
A Lei de Deus é sobre mim. Eu não posso dar falso testemunho porque Deus entregou a Lei por mim, e o
maior número de vezes quem veio à carne batizar em Espírito fui eu também! Por Delegação Divina, vim
entregar aquilo tudo de Verdades que é Deus quem faz.
“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo,
distribuídos por sua vontade” Hebreus, 2, 4
É. É DEUS, só. Ele, sendo Dono de Tudo e Distribuidor de Tudo!
Este texto é sagrado. Isto não passa, não finda...
“Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde, e vamos ao vidente, porque
ao profeta de hoje, se chamava então vidente” I Samuel, 9. 9 (Tradução Ferreira de Almeida)
Aqui preciso entrar com o discernimento, há outra falha. A Besta toma os profetas apenas como
pregadores. O profeta, como pregador, não precisa de dom; o vidente, sim.
“E estes sinais seguirão aos que crerem: Expulsarão os demônios; falarão novas línguas: manusearão
serpentes; bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal; porão as mãos sobre os enfermos e os curarão”
Marcos, 16,17
Aqui está escrito que você procurando o médium dotado de tal Dom, terá aquele fenômeno, aquele fato.
Mas escolha o Dom da pessoa para ter o que aquele Dom dá.
Quando fundaram uma religião buscando um Cristianismo puro, puseram como testemunho de fé um
gamão, mão de bronze. Esquentavam aquilo e diziam que quem verdadeiramente tivesse fé não se
queimaria...Não!
Houve um médium que apareceu na TV que suportava descargas elétricas de 2.300 volts e nada lhe
acontecia, aplicado em qualquer parte do corpo... mas havia ali o Dom funcionando!
Nos Estados Unidos, uma seita protestante usava o “ manusearão serpentes...”... mas quem tiver o Dom!
As cascavéis foram respeitando uns e matando outros. São todos que têm o Dom? As autoridades entraram
dizendo: “É só para quem tem as dotações mediúnicas! ”
Eu conheci um homem que, assobiando, chamava serpentes. Elas vinham, e ele as despachava
advertindo: “Não firam ninguém! ”. Qualquer um faz isto?
Dizer que todos têm as mesmas dotações! Isto só aconteceu com dois fulanos que se chamaram Moisés
e Elias, depois não veio ninguém mais igual.
O primo Jesus fez, fez, fez... mas naquela hora, sofrendo na cruz, queixou-se de abandonado por Deus.
Errou, porque Deus não abandona ninguém! Se estivesse abandonado, eu não teria recebido a ordem de
acudi-lo. Ele estava abandonado? Não! Ele se enganou! Por causa disto eu escrevi a Prece ao Anjo Guardião.
Quem não precisa de ajuda divina em qualquer circunstância? Quem?
“Aquele que pecar contra o Filho do homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito
Santo será réu da Justiça Divina”. Jesus.
E os clericalismos católicos, protestantes e os rabinatos que chamam isso de coisa do diabo, satanás?
Espirito Santo

Espirito Santo - o fator intermediário de ligação. Os Dons, o Espírito Santo está em tudo existir derivado de
Deus.
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Essa mesa é médium, este lápis é médium, é intermediário de Deus: tudo é intermediário de Deus, porque Ele
é em tudo Origem, Sustentação e Destinação. Esta Virtude Divina está sendo Deus Onipresente.
As Virtudes Divinas, mediunismo está em tudo, minerais, vegetais e animais, como ligação com Deus. Tudo é
intermediário de Deus, porque essa Virtude Divina está em tudo o quanto Deus está.
Sem os Dons do Espírito Santo, de maneira alguma um espírito atingirá a Sagrada Finalidade. Jesus classificou
de blasfêmia o pecado contra os Dons do Espírito Santo.
Chacras: não há faculdade que funcione sem o desabrochamento dos chacras, um ou mais. Se houver
desequilíbrio, há curto circuito eletromagnético (26/6/73)
O chacra da pineal é o primeiro que se forma, e quando o espírito se cristifica fica apenas ele.
Médium de efeitos físicos desmaterializam os alimentos (espíritos comem muito) 26/6/73)
Todo trabalho mediúnico se divide entre tangentes e inteligentes.
O chacra reprodutor fornece ectoplasma, o fluido, a exteriorização da matéria quintessenciada para
mediunidades tangentes grosseiras, materialização, fenômenos brutos, exteriores, grosseiros que ajuda as
pessoas menos espiritualizadas.
Mediunidades de efeitos físicos, tangentes e não inteligentes, é o grosso da coisa e não o fino. Vale mais uma
palavra certa, de profundidade para o sábio, do que um fenômeno grosseiro para quem não entende. Efeitos
físicos para espíritos vazios. Para os sábios basta uma palavra.
Inteligentes - espiritualiza a matéria, não materializa o espírito. Cada filho procure prestar atenção na
inteligência das palavras, no espírito da coisa.
Assim temos feito apelando para a inteligência em tudo, não materialize nada por ordem Divina.
Considerar os diferentes níveis vibracionais em todas as faculdades.
Vidência: natural, simbólica, vista dupla... Vista dupla: estando aqui, pode ver no Japão, porque o espírito pode
bilocar.
Simbólica: plasma dentro do próprio médium, o espírito vê tudo plasmado.
O mais difícil de ver é o Deus Onividente, porque para lá chegar tem que fazer a caminhada.
Cada um vê o que vê, entende o que entende, e fala como sabe.
Ver é uma coisa, entender é outra, saber discernir é outra.
Os videntes fracassam porque procuram ver as vestes dos espíritos, e não veem Deus no seu interior.
Psicometria é a medida do espírito; é a forma de vidência que permite ver o histórico das vidas. Vê o espírito
em seu passado, seu presente, sua história. A psicometria quem faz é Deus. Eu apenas vejo um modo; não
fazemos outra coisa sem ser expressar o que por Deus é.
Sempre que o médium é de incorporação depende do ambiente em que funciona.
Um médium passivo deve ter gente competente perto, e não deve concentrar para quem vem pedir. Pode
legiões de espíritos perversos prender o espírito. Há uma perfeita guerra entre o Bem e o Mal no rés do chão.
O espírito não entra, influi, domina a organização eletromagnética do médium.
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A tese tem que atravessar o canudo. Se o canudo estiver sujo, a tese fica suja (médium que dá comunicação
com erros).
Truncar desenvolvimento nunca é bom. Muito cuidado com exercícios de forçamento de desenvolvimento,
pode sair do corpo e não voltar.
Pensamento concentrado em demasia em determinado sentido pode produzir lesão cerebral. O que Deus
quer que seja, ninguém precisa despertar uma faculdade mediúnica para ser útil.
Enfrentar trabalhos mediúnicos sem enfrentar escolhas, desilusões, aborrecimentos, não existe. Mas encontra
também luzes e glórias. Levanta a cabeça e diz, quem manda no mundo é Deus.
Nunca usar trabalho mediúnico por lazer, tem que haver um motivo a altura do que se evoca. Não faço
trabalho mediúnico com o fim de empatar tempo, mas com o propósito definido de ser útil.
Sobre dons, aquele que nada der, nada receberá. É capital que Deus dá para a gente, os Dons, e se não
aplicarmos o capital não rende juros.
Essa gente de faculdades mediúnicas no mundo não passa de devedores, de muitas coisas, a quem Deus
concede tais graças, para que possam ajudando o próximo com faculdades mediúnicas, vir a merecer a
redenção de erros cometidos no passado.
É o capital que Deus entrega a seus filhos de modo diferente – umas faculdades mais solventes, outras que o
espírito nem sabe que tem o dom, nem sabe que sendo Centelha Divina tem que ter esta Virtude Divina que
é o Espírito Santo ou mediunidade, mas quando desencarnar responderá pelo uso que fez.
Espírito com valores do passado que não está agenciando esses valores no presente apresenta fossa, vazio
espiritual, por não estar produzindo nada. É vela apagada, locomotiva descarrilhada. Quem tem missão
doutrinária a cumprir, não há outra alternativa, ou a pessoa encaminha sofredores ou os sofredores
desencaminham as pessoas.
Não enferrujar valores. Faça valer no presente seus méritos do passado.
Quando os chamados se recusam a cumprir a missão, são afastados, e os pequenos são chamados a cumprir
a missão deles (Lucas 14).
Ai daquele jovem que não se prepara para ocupar o lugar de um trabalhador velho. É uma corrida de
revezamento.
Ai daquele jovem que deixar vazio em Doutrina o lugar de um velho que desencarna. Aquele jovem que chega
a conhecer a Doutrina, e que por culpa dele o lugar de um velho fica vazio, responde infalivelmente por
negligencia.
O patrimônio do mestre é o caráter, brio, dignidade; dar dignos frutos pelo exemplo. O caráter é o verdadeiro
patrimônio do missionário.
Corrupção

No ano de 313 Constantino Cloro lançou o 1º Edito “Todo aquele que falar línguas, ou qualquer fenômeno
contrariando os naturais, deverão ser mortos”. (Este foi o Edito que funda a Igreja católica)
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Entre 380 e 410, a igreja romana mandou Jeronimo escrever a Vulgata, reduzir os 257 livros a 97, depois a 28,
e depois a 4.
Foram escritos 5 livros dos Atos dos Apóstolos. Jerônimo, ao fazer a Vulgata, pegou o do Lucas, por ser mais
informativo, com caráter de reportagem, e colocou alguma coisa dos outros quatro.
Disse João Batista: que vossas obras confessadas em público, não os envergonhem. Inventaram a confissão.
Na santa ceia era a festa do perdão, para selar, pão ázimo e vinho. Se o fulano não pudesse perdoar, não
comia.
Partindo o pão disse Jesus: Fazei isso em memória minha. Comei do mesmo pão e tomai do mesmo vinho em
sinal de fraternidade. Inventaram a óstia, a comunhão para terem todos aos seus pés.
Houve um bispo na Espanha, onde a inquisição foi a mais Barbara possível que disse: façam velas com os sebos
dos hereges e acendam nos altares porque isso agrada a Deus.
Marcas da Besta, na mão e na testa as duas marcas, mas vai parar na alma, no períspirito.
Onde o Papa passa desgraças irão atrás.
Os fabricantes de religiões destronaram Deus e fora endeusando os vultos que Deus mandou.
Os homens enveredam para o campo da exploração clerical, sustentando exercito de parasitas, de idolatras e
mercenários da fé. Isso não ocorreu pela vontade de Deus, isso ocorreu pelo mal uso que o homem fez do
relativo direito do livre arbítrio. Foi mera questão de arbitrariedade, fato que teve por consequência causar o
martírio dos emissários da Verdade.
Aqueles que em nome da Verdade se desviam da Verdade, fazem-se naturalmente detratores dela, e inimigos
mortais de seus arautos.
E aqueles que os ouvirem nada mais fazem do que endossar erros e faltar acumulando obrigações ressarcitivas
para os dias porvindouros.
Quem virou as costas para Deus para ficar com padres quaisquer que responda perante a Justiça Divina,
perante o diluvio de fogo, perante a expulsão dos cabritos.

Há 2000 anos toleramos os erros dos pequeninos mas jamais toleramos a hipocrisia dos poderosos.
No dia em que a humanidade souber cultivar o saber, a verdade e a revelação, nesse dia os clericalismos
desaparecerão e a Terra deixará de ser esse mundo de guerras, pestes e fome, porque todo o mal deriva das
traições que são feitas aos mandamentos da Lei de Deus.
Os clericalismos é que encabeçam os erros, fazendo a humanidade pecar.
Não foi a igreja que deu grandes vultos, foi Deus quem mandou grandes vultos encarnarem na igreja para
fazer alguma coisa.
Acabem com as clerezias clericais se quiserem acabar com o sofrimento do mundo.
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Infeliz o homem que não tem religião. Desgraçado o homem que morre escravo de uma religião.
Não tenha religião. Procure ser da Verdade, do Amor e da Virtude.
Justiça Divina

Desencarnou, começa a enfrentar os Dez Mandamentos, a Justiça Divina.
As criaturas cometem arbitrariedades, a Lei aciona a Justiça e as culpas tomam formas de variada forma.
A Justiça Divina registra no espírito e desregistra.
A Justiça Divina registra o que é consciente. Faz-se propositalmente, e hipocritamente pede-se desculpas. A
pessoa desculpa, mas a Justiça Divina não.
Jesus na cruz: Eu vos perdoo, mas não convidou Deus a perdoar porque a Lei não muda.
Não tem nenhum inocente sofrendo. Impoluta é Justiça Divina.
Onde estiverem as carniças (o erro contra a Lei e os Dons) ali estarão os abutres (A Justiça Divina se impondo).
A Justiça Divina soma o mínimo e o máximo e divide por dois, dá a média.
Mentir em nome de Deus é fácil, mas enganar a Justiça Divina ninguém o faz.
Ninguém seja exigente para com a Justiça Divina. Deixa que com o tempo ela se imporá.

Expulsão dos Cabritos

Há 25 ou 30 anos (Setembro 75), eu, Jesus e João estávamos sobre a Palestina olhando o mundo girar – os
céus giram junto. Ficou combinado isto: Não vamos mais nos importar cm a falsa paz humana, porque chegou
a hora de pensar na Sagrada Finalidade do Espírito, ... ou vai para trás, como cabrito.
No dia 29 de abril de 1990 da parte de Jeová manda dizer: Lembre-se bem, deste dia em diante, muito mais
acontecimentos cataclísmicos irão acontecer, deste dia em diante um fim de ciclo e começo de outro, que
tudo será comovido sobre a Terra, até vir o diluvio de fogo que reduzirá tudo a um terço, e a expulsão dos
cabritos para se estabelecer no mundo aquela Divina civilização.
Não raiará um novo dia, sem que passe a noite tempestuosa. Dois planetas estão na fase da Terra a 500 mil
anos atrás. Lá responderão pelas rebeldias às Leis Divinas.
O diluvio e a expulsão dos cabritos são simplesmente necessários para que a seguir tenha comprimento o que
Deus promete em Isaias cap. 11, a Divina Civilização.
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Pela primeira vez na história deste planeta haverá seleção. Eu irei entregar os cabritos àqueles 2 Cristos
condutores de mundos primitivos. 480 mil anos mais atrasados que a Terra. Quem serão os cabritos? Os
clérigos que insultam a Deus, falam em Deus para insultar a Lei e os Dons, estes é que serão os cabritos.
Os cabritos não serão os ladrões materiais, mas os ladrões espirituais, os que falam em Deus para trair a Lei e
os Dons.
Vim dar testemunho de Deus, e quem disso se fizer traidor será expulso do planeta.
Todo filho de Deus que estiver contra Deus, seus mandamentos, será expulso do planeta.
Os que só viverem para o bolso, sexo e mundanismo, serão expulsos do planeta.
Depois do Evangelho Eterno, ou fica com o Programa Divino ou fora daqui.
Separação dos cabritos: A quanta gente eu vou falar: - Vocês quiseram torto, têm torto! Agora, vou entregálos a dois cristos que dirão: - Agora, neste mundo, plantareis a boa semente e colhereis espinhos.
Desencarnar no diluvio de fogo é normal, não se importem de desencarnar. Procurem não ser cabritos a serem
expulsos deste planeta, tomem tento, tenham muito cuidado. Com a Lei tudo bem, sem a Lei tudo mal.
O mais triste a acontecer: sua expulsão. Procure não ser cabrito. Toda prudência. Cuidem-se os que querem
se cuidar.
Fico com dó das crianças e das mães que são anjos de guarda.
Filho Elias, olhando para trás não há inocentes. Deus fará uma cirurgia.
Encarnar e desencarnar é o normal da vida. O difícil é procurar não ser cabrito pra ser expulso do planeta.
Cataclismos – Diluvio de Fogo

Jeová falando aos Cristos da Galáxia, no meio me focalizou e disse: Você filho Elias que é Terra desde momento
em diante (07/04/90) continente contra continente, filhos contra pais, muita dor etc
Mas acrescentou um ponto: quando a imoralidade tiver atingido um ponto julgado inconcebível, haverá o
grande cataclismo que produzirá a grande renovação do mundo.
Assim que a imoralidade tiver atingido um grau inconcebível, o diluvio de fogo fará o que deve fazer e haverá
um começo quase novo.
Filho Elias reza que está na hora. Vou comandar os exércitos celestes que vão fazer desse planeta uma peteca.
Ouça bem encarnados e desencarnados, estais na véspera do grande acontecimento.
O tempo de tolerância está acabando. Para muita gente já acabou. Já está efervescendo tudo.
Terremotos, avalanches, deslizamentos vão destruir usinas atômicas.
Eu digo que do mundo velho não ficará pedra sobre pedra.
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Não ficará uma virgula do Sermão Profético de Jesus e do Apocalipse sem cumprimento.
Das previsões Divinas faltam apenas duas: o diluvio de fogo e a expulsão dos cabritos, dos espíritos mais
rebeldes do planeta.
A humanidade planetária não é só a encarnada. Este diluvio de fogo não vai ser uma guerra atômica, pois
ninguém é estupido, mas terremotos.
Vão entender Jesus: Ai das grávidas naqueles dias... os vivos invejarão os mortos. Os homens pedirão as
mortes...
Quem leva o que leva para ler vai saber disso de sobra.
Saiba pelo menos morrer aquele que nunca quis aprender a viver.
Assim Eu disse, antes do diluvio de água. Leia bem o que levam, pois, a hora é chegada. Ninguém vai tirar os
cataclismos do segundo milênio.
A coisa é profundamente grave, o que disse no Sermão Profético viriam as punições ao chegar ao terceiro
milênio.
Tem muitos espíritos no mundo espiritual que vem a Mim: poderíamos pedir a Deus que viesse uma doença
que reduzisse a humanidade sem deixar o lastro de 500 anos. Pedir não é pecado, mas alterar a ordem Divina
nunca. Tudo é valido. Quando curam uma moléstia aparecerão 10.
A Terra sofrera desarmonias horríveis, porque a hora é chegada, de terríveis comoções.
Vão aumentar os acidentes coletivos matando muita gente. Tudo está escrito no Sermão Profético e no
Apocalipse. E a prova máxima de tudo isso: um semelhante ao Filho do Homem vos regerá com vara de ferro.
Há 45 anos aviso o mundo! (21/01/83).
Está vencido o tempo apocalíptico de tolerância. Daqui até 2050 terríveis abalos.
Guerra atômica: vai levar 18 mil anos na atmosfera, a molécula para se desintegrar. Com a chuva, desce para
as plantas; isso, no corpo humano, queima as células nervosas; muito pior que a poluição é a radioatividade
da sobra das bombas, que desintegram só 64%, ficando 30% no ar. Isso está aumentando o potencial
vibracional do planeta, ajudando a evolução (Itápolis, 25/6/73).
A desintegração atômica já está afetando a Humanidade. No Canadá, 18 pontos a mais em capim, no leite e
no queijo.
No Rio, 8 pontos a mais no contador Geiger. O mundo está respirando elementos radioativos.
Efeitos: neuroses, alteração do sistema nervoso. Remédio: só dois verdadeiramente grandes: Oração e água
fluida (é para o espírito, e para neutralizar alguma coisa: leituras evangélicas, passes. Itápolis, 12/4/73)
O mundo está respirando elemento radioativo. Vão enfrentar uma poluição daqui pra frente. A pior é a
energética.
Os hospitais, em diferentes faixas, estão aumentando e muito, muito bem preparados para o dilúvio atômico.
Terremotos rebentarão usinas atômicas e as pilhas nucleares. Com a queima por elementos radiativos, vão
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encarnar teratológicos. Tomem muito cuidado, porque está na hora em que a Justiça Divina vai pedir
seriíssimas contas.
Tudo está pronto para o socorro no cataclismo. Nenhum merecedor ficará uma hora sem socorro.
Cuidado, barbas de molho e uma hora triste. Nunca foi tão fácil uma pessoa achar que está com o pé no chão
e a cabeça em cima e está ao contrário. Não há zelo que seja demasiado.
Ponham tento nas águas fluidificadas e energetizadas, pois tudo isso irá valer muito no combate aos efeitos
maléficos vindos das irradiações atômicas ou nucleares: neurose, alteração do sistema nervoso. Agua
fluidificada Deus o sabe quanto vai ser necessário naqueles dias do diluvio de fogo.
Jeová mandou fazer o livreto com orações e águas energetizadas, para combater os efeitos das radiações.
Dentro do período de dor, cada um se preparando, porque na hora, dor é dor.
Tomar água fluida, chá fluido, frutas eleva o teor vibracional interno, em vez de usar sedativo.
Da metade da Terra para o norte para o extremo Oriente vai pegar fogo. Eu digo do mundo velho não ficará
pedra sobre pedra.
Apesar de estarem no Sul, ninguém facilite porque a hora é grave e quanta gente dormindo no ponto.
Não saiam do Sul, não atravessem para lá da embocadura do Amazonas.
Quem estiver no Sul do planeta não vá para o extremo Oriente nem para o hemisfério norte.
Nesta hora histórica era preciso que dirigentes, governantes gritassem: cuidado com o comportamento.
Se não fosse a corrupção doutrinária não haveria o diluvio de fogo.
Feliz daquele que diante do Diluvio de fogo, a Justiça Divina o encontre vivendo os 10 mandamentos.
No curso de 450 anos, espíritos vão ter que purgar na Terra, e depois vão entender o que significa Um Novo
Céu e uma Nova Terra.
Depois do Diluvio

Quando será que os adultos vão preparar um mundo melhor para as crianças
Depois da faxina apocalíptica a humanidade vai dizer assim: Minha religião é viver os 10 mandamentos da Lei
de Deus, depois o cultivo do Divinismo. Algum dia depois do Diluvio de fogo dirão assim: minha religião chamase Deus.
Os dons de Deus vão ser muito esparramados, o intercâmbio entre os dois mundos muito difundidos, irão
viver a divina civilização.
Livro de Isaias cap. 11. A criança e a cobra brincarão juntas.
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Os mistérios Divinos serão manifestos. Vai parar nisso com o diluvio de fogo, separação, vara de ferro.
Vai existir o Estados Unidos Mundo.
De idioma sobrarão o inglês, o espanhol e o português, em tudo o que vai sobrar de mais mais.... e o esperanto.
No porvir tirarão a palavra morte do dicionário.
Deus - esta palavra também sairá. Falarão, Principio Sagrado ou O Princípio.
Ninguém deveria pronunciar a palavra Deus, mas O Principio
Brasil

Os sábios da Grécia reencarnaram na Itália, num certo temp. A Índia Iniciática... isto está no Brasil
presentemente, até o fim do século e mais um pouco, depois vai saltar para o México, um país de língua
espanhola, da metade do séc que vem em diante. No momento, é o Brasil.
É uma graça de Deus nascer no Brasil, vir para o Brasil.
Cheguei a esta pátria como Jose de Anchieta para fundar São Paulo. Voltei aqui para entregar o Evangelho
Eterno, porque aqui na civilização Atlântida foi entregue a Popol Vhu.
Brasil – coração do mundo e Pátria do Evangelho Eterno.
É uma Graça de Deus nascer no Brasil ou vir para o Brasil. Este país é predestinado. O Brasil é grande mas os
brasileiros não estão acompanhando. O Brasil nasceu à sombra do desígnio Divino e não à sombra da cruz. O
Brasil foi descoberto e São Paulo fundado sob a Égide Divina.
Quando foi feita a psicometria do Brasil, apresentaram-se os apóstolos preparando o Brasil para obter a
liberdade, preparando-o para a Pátria de um Novo Céu e uma Nova Terra.

Um complô inteligente para que Tancredo fosse. Quando disse: vou governar com a Igreja, disse corta. Ficou
decidido, com a Besta não!
O Brasil tem 4 fases: Descobrimento, Rei, Juscelino e Brasília, e AI 5
Fico com o Brasil. Com os brasileiros não fico.
Todas as revoluções no Brasil foram feitas em tempo certo e para a medida certa. O Brasil é um depósito de
espíritos bíblicos reencarnados. O Brasil tem muitos espíritos velhos, grandes, por causa da predestinação.
Brasil – capital espiritual do mundo, assim está marcado no Apocalipse. (Apocalipse cap 8 verso 13, águia
representa o Brasil).
Vim para o Brasil com uma ordem: Arregimente a turma e vá para a terra do Cruzeiro do Sul, onde lançou a 1ª
Bíblia lance a última. Vá para a cidade que ajudou a fundar e de lá não saia.
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Apocalipse cap. 12, verso 14 (E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o
deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da
serpente).– Grande águia representa o Brasil, porta voz das Verdades Divinas após o Diluvio de Fogo.
Aqui vai ser a base da civilização do mundo no Novo Céu e Nova Terra.
No Apocalipse está: um Cântico Novo tereis. A águia representa o Brasil. O grande rio Eufrates, de onde surgirá
o dilúvio de Fogo.
Tempo: períodos de ensino da humanidade, com intervalos para a assimilação e depois a sabatina.
O mar significa a humanidade.
O Brasil depois do diluvio de fogo será o porta Bandeira. Terá uma tarefa a desempenhar. Este país é
predestinado, esta pátria vai dar o ponto de partida a uma nova civilização, um Novo Céu e uma Nova Terra
depois do diluvio de fogo.
Depois de todas as faxinas, o Brasil será o porta Bandeira e depois periodicamente, novas expulsões.
Não vão entrar na 2ª metade evolutiva, aqueles que não forem acompanhando, serão expulsos. Haverá faxina
seletiva.
Não estou gostando dos brasileiros, não estão correspondendo ao Plano Divino. Por parte do governo nada.
Deploro, porque este pais por Determinação Divina deveria ter melhor gente. Tem aqui muitos traidores do
Brasil.
O Brasil é um depósito de espíritos bíblicos reencarnados.
Hoje, no Brasil, padres e jornalistas estão defendendo o crime.
Deus que tenha piedade do Brasil e desta gente! Quanto mais marcha a humanidade para o final do século,
mais acontecimentos punitivos...
Findar do II Milênio, a humanidade chafurda em podridões. Tenha muito cuidado! Saiba ler o que leva, saiba
viver o que aprendeu.
A hora é essa: Paz, nenhuma; expulsão dos cabritos. Não há outra oportunidade. Tenho obrigação de executar
Ordens Divinas. Quem puder, que se cuide, pois leva a responsabilidade do que fez na encarnação.
O Brasil tem muitos espíritos velhos, grandes, por causa da predestinação.
Eu, quando Kardec, desencarnei recebi a ordem: “Vá, procure passar quase incógnito no mundo”. Reencarnei
em Portugal, mas muita gente viu, e por isso desencarnei para reencarnar no Brasil, em 1910. Era para ser em
1898 em Portugal, e vir para cá muito novo. (Av. São João, 1/12/72)
O Brasil tem hoje 40 milhões de franceses reencarnados aqui, por causa da Revolução Francesa, Maria
Antonieta e Kardec.
Brasil, 4 fases maiores: Descoberta, Rui, Juscelino e Brasília, e o AI5
Fico com o Brasil. Com os brasileiros não fico.
O Brasil é um depósito de espíritos bíblicos reencarnados.
Deus que tenha piedade do Brasil e desta gente! Quanto mais marcha a humanidade para o final do século,
mais acontecimentos punitivos...
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Findar do II Milênio, a humanidade chafurda em podridões. Tenha muito cuidado! Saiba ler o que leva, saiba
viver o que aprendeu.
A hora é essa: Paz, nenhuma; expulsão dos cabritos. Não há outra oportunidade. Tenho obrigação de executar
Ordens Divinas. Quem puder, que se cuide, pois leva a responsabilidade do que fez na encarnação.
Brasil, capitão espiritual do mundo: assim está marcado no Apocalipse.
(*)No Apocalipse está: um Cântico Novo tereis. No capítulo 8, 13: a águia representa o Brasil. No capítulo 9,
13: o grande rio Eufrates, de onde surgirá o dilúvio de Fogo.
Tempo: períodos de ensino da humanidade, com intervalos para a assimilação e depois a sabatina.
No 12, 13: grande águia, Brasil Porta Voz da Verdade, após o Dilúvio de Fogo.
O mar significa a humanidade.

Socorrismo

Instrução socorrista: Ai se ela não existisse. Ai desta humanidade se não fosse o socorrismo divino, constituído
de trabalhadores encarnados e desencarnados e de permeio os Dons do Espírito Santo.
Quando a gente deseja, o mundo espiritual se move e realiza.
O corpo humano é uma usina receptora caracterizadora e transmissora de energias. Não se deve cruzar nada
(nem pernas, nem braços).
Cada um é uma usina caracterizada pelo eletromagnetismo específico de cada um, tendo efeito curador.
A irradiação fluídica do corpo humano é o ectoplasma. Magnetismo fluido o corpo dá, graça de Deus só o
espírito. O que irradiamos em primeiro lugar é o poder do espírito, Essência. Depois vêm as outras energias.
Acordado, destaca uma parte do duplo etérico que funciona fora. Fora do corpo, as pessoas espiritualizadas
exteriorizam o duplo que funciona fora e está ligado ao corpo pelos liames magnéticos que fornecem o
magnetismo. O duplo etérico despeja o que o corpo tem. A evasão ectoplásmica e energética de cada dedo é
de acordo com o estado d’alma do indivíduo. Se estiver angustiado, com raiva, ejeta sobre si mesmo o
eletromagnetismo doentio.
Que não se pise nem em uma pedra com raiva, ela tem função... nem se lance ira sobre o fogo que está
cumprindo sua função
O que a mente é capaz de querer e a emoção, por instinto, desejar, só mandam a irradiação eletromagnética
na direção pensada e desejada. Seus elementos eletromagnéticos e fluidos podem ser endereçados para o
Bem ou o Mal, no âmbito de seus poderes limitados.
O teor fluido-eletromagnético é tão grande nos encarnados que Humberto de Campos disse que hás mais
encarnados obsidiando, atraindo, prendendo desencarnados do que desencarnados obsidiando encarnados.
Muita gente na carne complica a vida dos desencarnados, projetando seu magnetismo. O eletromagnetismo
só existe nos encarnados.
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Todo encarnado tem o direito a trabalhar fora do corpo. O que tira do indivíduo o direito de trabalhar fora do
corpo é a desmoralização, quando então perde a equidade vibratória. Qualquer pessoa ligada às coisas divinas,
cumpridora de seus deveres, tem um duplo que pode trabalhar fora do corpo.
O mundo espiritual está precisando de encarnados que trabalhem do outro lado. Duzentos e quarenta mil
pessoas desencarnam em 24 horas, há muitas mortes trágicas, a maioria sai esmigalhada, está havendo uma
coleta de ectoplasma por causa da conjuntura do mundo, uma coleta de fluidos, o mais eficiente remédio no
mundo espiritual para períspiritos lesados.
O espírito encarnado, onde vai é fornecedor de fluido animal e eletromagnetismo, um trabalhador,
contribuição maravilhosa. Procurem trabalhar à noite. Penando bonito é um trabalhador do outro lado. Viciaivos no bem!
Coitado do encarnado que, por se desmoralizar, perde o direito de trabalhar do outro lado. É o sinal certo de
que, quando desencarnar, vai parar nos lugares de pranto e ranger dos dentes.
Os trabalhadores, à medida que vão trabalhando, vão subindo, e as promoções vão mudando as vestimentas.
Quando disso acontece do outro lado, quando chega uma determinada hora, a promoção é caracterizada pela
vestimenta, mais brilhante, mais cores etc
Espíritos são colocados junto às famílias para aprenderem, não são encostos. O mundo espiritual encosta
espíritos em quem trabalha para irem amolecendo. Eis a importância da boa leitura que, às vezes, ajuda mais
que a repetição das orações.
Socorrismo na subcrosta:
É uma ordem divina, podendo se fazer mergulhos na subcrosta e umbrais, retirando espíritos sofredores.
Pensam bem que esse serviço é altamente responsável. Quando fizerem trabalho de desdobramento, façam
com muito cuidado pois é perigoso. Espíritos na subcrosta continuam fazendo males, são punidos em vez de
serem socorridos. Malvados propositais não são encaminhados, são punidos. Abre-se o poço da subcrosta e
aí a Justiça Divina é quem vai cuidar.
Ao tônus vibracional de um espírito pertencem milhões de outros. Não há espírito singular. Pode-se, através
do tônus vibracional de um, atingir outros. Quando se atende uma pessoa física aqui, pode representar no
outro lado um milhão de necessitados.
O que fazemos deste lado, atendendo pessoas, é quase zero em comparação ao que é feito do outro lado
aquilo que é importante. Alguém é capaz de contar o número? Lá a gente semeia a semente divina e pode
render muito mais.
Numa sessão, pense cada um em sua casa, seu problema. O Mundo Espiritual é presente. Multidões de
espíritos sofredores. Os trabalhadores trazem porções de espíritos. Espíritos retirados da subcrosta em
tratamentos prolongados, de complexidade muito grande; muitos se preparando para trabalhar, para
reencarnações. O grande trabalho de assistência é feito do outro lado.
O meu trabalho é doutrinário.
Escalões
No Apocalipse, os sete espíritos de Deus. Em virtude do fim, ordem Divina, centralizar todo o serviço socorrista
em três escalões: João Evangelista, Bezerra e Maria. De 150 anos para cá, os escalões foram reduzidos a três
fundamentais. Os quatro foram anexados aos três, num esforço conjunto de trabalho, devido à transição do
planeta da primeira metade evolutiva para a segunda. Os outros quatro escalões comandam outros serviços:
existem espíritos que comandam os minerais, outros mandam no reino vegetal, outros lidam no mundo dos
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animais e infra-humanos. O reino mineral: 240 mil espécies. Reino vegetal: 260 mil espécies. O reino animal,
catalogados um milhão e sessenta mil espécies, 600 mil fungos. Outro departamento, encarregado de ver o
que fazer sobre os humanos, numa função muito especial. São funções específicas.

O trabalho médico:
Quando falamos Bezerra de Menezes, Osvaldo cruz, Seabra, é porque no planeta pontificam, mas milhões de
médicos trabalham.
Tudo que é vegetal tem um astral mais favorável; o mundo espiritual tem mais facilidades para agir,
principalmente se veiculado em água.

Sessões

Numa sessão espírita, como forem os encarnados que se reúnem, assim serão os espíritos (Santana, 3/2/78)
Pensam que eu vou transformar uma sessão num tugúrio, só porque o mundo é cheio de besteira?
Numa sessão, tudo a postos: o triângulo lá em cima, o escalonamento de trabalhadores, e aqui, ao rés do
chão, os precisados.
Quando é uma sessão esporádica, pensar muito no segundo Mandamento: Não tomar o nome de Deus em
vão...
Nunca façam reunião mediúnica sem oração para começar e terminar. Haja sempre ligação com Deus. É
preciso estar em União com Deus e em defesa contra tudo o que não é da Verdade, do Amor e da Virtude.
Em sessão, não usar roupa de couro, porque é negativo. Não usar nada que fez o animal sofrer (Santana,
18/7/75). Um dia, a dona Brasilina apareceu na sessão de roupa vermelha e um espírito se comunicou pedindo
que trocasse de roupa por causa da irradiação muito negativa. (Itápolis 10/12/87)
Sessão: há uma corrente que se forma de várias energias, da esquerda para a direita. Somos espíritos, a
primeira que circula é Essência, Luz, Energia.
Normalmente há uma aura de 20 cm. Orando, ela se dilata. Numa sessão, ficando-se a uns 40 cm uma pessoa
da outra, forma-se uma corrente. (Itápolis, 20/6/88)
Não cruzar nada em sessão (nem pés, nem mãos). Quando cruza alguma coisa, dá curto circuito
eletromagnético.
Não transformo uma sessão em tugúrio porque o mundo está cheio de perebas. Alguém querendo alguma
coisa de Deus e vem a nós, movimenta o outro lado e trazem milhares de sofredores. Participar de uma sessão
espírita bem cristã é profundamente remédio. Não faço da sessão um tugúrio; com alegria vamos em frente!
Digo só isto: há muito em que gastar dinheiro e tempo, bem aproveitado, com verdadeiro aproveitamento do
Evangelho Eterno e Divinismo, muito! Mas façam o que bem entenderem, o que acharem de fazer vão fazendo
mas cuidado com igrejinhas. Quando aprendem de Divinismo, a primeira coisa que querem fazer é sessão.
Uma coisa é fazer, outra coisa é poder. Todos deveriam procurar ambiente mais coletivo, pela predestinação
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do ambiente, com guardas. Num ambiente familiar, quantas conversas menos felizes. É preciso muito cuidado
com a condição de atender gente.
Muito cuidado com lugares aonde acorrem pessoas pedindo... com as orações, não desviem os pensamentos.
O Divinismo com o Evangelho Eterno é mais exigente. Cuidado com orações, pensamentos no ambiente de
sessões.
Comparecer às sessões para pedir alguma coisa a Deus é negativo.
Comparecer às sessões para pedir para os outros é edificante. É isso que desabrocha o Deus Interno. Ore mais
para os outros do que a si próprio, e de Deus terá a recompensa.
Condição mediúnica não é só receber espírito; é uma Virtude Divina que está na Criação e se manifesta na
criatura. Varia ao infinito. Quem diz que conhece tudo, mente.
Ninguém apenas assiste a uma sessão, todos cooperam, bem ou mal, positiva ou negativamente. (Casa da
Natália 26/1/70). Em uma sessão não tem ninguém inútil, desde que pense e deseje o Bem. (9/3/87)
Eu, numa sessão que presido, nunca quis que pusesse toalha nem flores sobre a mesa, porque já é idolatria.
Somos espíritos, tudo o que é matéria é meio. Nenhuma idolatria. A Besta fabrica imagens, engana todo
mundo. Espírito é senhor, não é escravo!
Pensa que vou transformar a sessão num tugúrio porque o mundo é cheio de besteira? Façam vossas sessões.
Espírito que queira falar alguma coisa, tem que ser de alto teor, não de espiritecos.
Não usem roupa de couro em sessões, é negativo! Irradia aquilo que o animal sofreu.
Numa sessão, quando olham com curiosidade, projetam energia negativa.
Procure dizer aos outros que procurem uma sessão espírita bem cristã, e que vá orar para os outros no meio
dos outros.
Lembrem-se: Nunca se esqueça de ler a Poesia Deus; de comungar com Deus.
De minha parte, sou dois. Quando inicia a sessão, venho de meu reino; quando termina, volto para o meu
reino. (1/10/73)
Um pé sobre a Terra, outro sobre o mar. Qualquer vidente me vê, no final da sessão, voltando para o meu
Reino, entretanto estou na carne.
Palavras de Osvaldo Polidoro no início da sessão
1 – Trabalho de recolhimento, ninguém faz nada sem os altos planos.
Até desencarnar vou pedir assim: Pedir benção Divinas em forma de graças Divinas para aqueles que se façam
merecedores.
Fora disso o grandioso serviço sob comando da Grande Mãe Maria, o recolhimento de espíritos sofredores,
na subcrosta, umbrais, atmosfera da Terra. Lembremos esse serviço, porque qualquer um de nós poderia estar
necessitando.
Serviço de recolhimento dos que queiram se arrepender de seus erros e crimes e queiram voltar ao seio da
Lei, os 10 mandamentos.
2 – Iniciemos a parte de hoje. O que fazemos é o receituário médico, e um pouco de psicometria (2 palavras
gregas: medida do espírito). Cada um tem seu carma, o histórico de cada um, cada um tem sua idade espiritual,
mais velhos e mais novos e não sabem. Há um programa reencarnacionista.
Importante é ler o que levam e procurar entender. Restauração de tudo o que é bíblico e profético. Estais no
findar do segundo milênio, renovação vasta e profunda.
3 – Pai Divino, aqui estamos mais uma vez rogando Tuas Divinas Benção, para que possamos ser uteis, para
espíritos encarnados e desencarnados, que possam receber recolhimento.
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Se não merecerem recolhimento, não serão recolhidos.
Aqueles que desceram ao pranto e ranger dos dentes, quando vencem o tempo de purgação serão recolhidos.
230 mil saem da carne todos os dias. Tem gente que é recolhido imediatamente, tem gente que vai para os
infernos pelo que fazem; outros ficam zanzando presos ao magnetismo da família que prejudicam os espíritos.
Então é esse serviço que fazemos, não estamos fazendo nenhum pieguismo, estamos trabalhando no sentido
de o quanto possível recolher espíritos filhos de Deus, que queiram pedir perdão dos seus delitos e poderem
ser recolhidos.
Divinismo não é pieguismo besta. Divinismo é trabalho!
Bênçãos Divinas
Pedir Bênção Divina é um exercício de comunhão entre a Consciência do indivíduo e a Consciência Divina.
Tudo muda no ambiente.
Uma coluna se forma no meio da mesa com os pedidos dos encarnados, com as mãos espalmadas sobre a
mesa; e volta com as Bênçãos Divinas sobre os encarnados e desencarnados merecedores.
Espiritismo não batiza, não crisma, não casa, porque não faz estupidez. Espiritismo pede bênçãos.
Pedir Bênção Divina é um exercício de comunhão entre a Consciência do indivíduo e a Consciência Divina.
Tudo muda no ambiente.
Peça bênçãos Divinas para trabalhadores encarnados e desencarnados, sentimento profundo de respeito aos
Dons de Deus, de agradecimento a Deus pelos Dons que distribui. (Itápolis, 25/5/87)
Não pedir Bênçãos Divinas para pessoas ruins, assassinos, etc. (Itápolis, 13/12/1987)
Soberana é a Lei. A gente pede uma benção, mas se não se portar de acordo com a Lei não adianta.
Pedir bênçãos a Deus para quem merece. Peçam bênçãos. Pedir sem merecimento é o mesmo que não pedir.
Encerrar um trabalho mediúnico sempre pedindo bênçãos divinas.
Não há miséria em Deus. Peçam bênçãos!
Orar para os outros, no meio dos outros, é obter de Deus as Suas bênçãos, porque quem nada faz, nada
merece.
Lembre-se de pôr em prática esta recomendação dada, (a tarefa da mulher), para se fazer merecedora de
Bênçãos Divinas.
Peço benção Divina para trabalhadores encarnados e desencarnados, sentimento profundo de respeito a
Deus, de agradecimento a Deus, pelos dons que distribui.
Nunca tive a pretensão de saber agradecer a Deus e não tenho a petulância de dizer que sei agradecer a Deus.
Pai Divino, peço bênçãos para mim e para encarnados e desencarnados que for de sua vontade.
Na oração em conjunto o indivíduo é imantado daquilo que precisa levar para casa e repartir.
Carga energética: se a pessoa se liga, conserva. Se não, em 24hs não resta mais nada.

79

Não admito agradecimento de ninguém. Agradeça a Deus. Se de Deus não vier, ninguém tem nada para dar.
Proíbo agradecimentos. Procuremos fazer o Bem, mas não constituímos o merecimento de ninguém.
Agradeça cada um na sua consciência.
Batismo
Não quero água, não precisa de exteriorismo, substituía pela mão sobre a criança desejando bênçãos Divinas.
Os espíritos são muito mais que a água. Pedir então bênçãos Divinas não com água mas com Espírito e
Verdade.
Não se batiza, vamos às bênçãos Divinas.
Não batizo. Só no Jordão, mas onde tivesse água. Batizei em água para substituir o batismo dos judeus. Aí
tinha oportunidade de falar às pessoas sobre a apresentação do messias no mundo. Para falar às gentes, vali
da água.
Eu apelei para o batismo de água para falar àquela gente que vinha, porque se não tivesse um expediente
exterior, não viriam.
Batizei Jesus – este é meu filho amando em que pus toda complacência.
Não disse ouvi-o, mas imitai-o.
Olhem para essa água que é criação divina. Molhe o dedo polegar, faça um triangulo na testa, jogue o resto
da água na raiz de uma planta.
Orações
Não rezo, escrevi 40 orações no Evangelho Eterno por ordem de Deus, e para isso Ele disse: Faça de cada
Oração um Testamento. Ponha Inteligência em tudo o que fizer.
Minha oração chama-se Deus, minha oração é viver a Lei de Deus, minha oração é cultivar o santo mediunismo
instrutor e consolador. Minha oração é manter o serviço Divino da Comunicabilidade dos anjos, que quer dizer
Espíritos mensageiros de Deus. A isso tereis que chegar.
Filho Elias faça de cada Oração um Testamento. Não leiam as orações, estudem!
Nesta encarnação deixei por ordem Divina orações para todas as necessidades.
Jeová mandou fazer orações especificas para necessidades humanas.
Eu não vivo rezando. Convido a todos a viverem em estado de oração, de União Divina, mas como isso para
vocês não é muito fácil, ficam as orações.
O mundo nunca precisou tanto de oração, porque nunca houve um período triste como este.
A verdadeira oração, não são palavras repetidas mas sentimentos aplicados.
Por enquanto viveis orando, algum dia vivereis em total comunhão com Deus, o Princípio.
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Nesta encarnação há 50 anos atrás escrevi a primeira oração a Bezerra de Menezes (1985).
Primeiro de novembro de 1960. Oração a Maria. Eu e Jesus, combinamos deixar no mundo alguma coisa, em
torno daquela que foi nossa mãe no mundo.
A última que mandou por no papel, a Oração dos Divinistas. Virei espírito e eternidade.
As mulheres ligam-se ao trabalho de Maria Maior. Os homens que se liguem a Bezerra de Menezes pelas suas
características eletromagnéticas, metérgicas.
A importância que isto tem para o trabalho fora do corpo.
Toda mulher que se liga à Oração a Maria e é virtuosa, tem um trabalho fora do corpo.
Como mulher ler ao deitar a Oração a Maria para ter trabalho na legião que ela comanda.
Todo homem que faz a oração do Bezerra e tem um comportamento decente tem um grande trabalho fora
do corpo.
Fazer oração ao meio dia, pensando em Deus é muito importante. O sol em dois minutos manda mais energia
ao meio dia, que a produzida na Terra.
Deixa no quarto de dormir uma garrafa branca, coberta com pano branco, cheia de água. Todo faça uma ração
na frente dessa água. Tome aos goles durante o dia. Quando a água estiver pela metade, torne a encher, nunca
deixe acabar a água da garrafa.
Orar para os outros no meio dos outros é processo seguro de receber Graças Divinas, é tarefa sagrada.
Procure sempre que puder orar para os outros no meio dos outros, afim de ao desencarnar vir a merecer
Reinos de Luz e Glória e posteriormente merecer reencarnações felizes.
Procure orar para os outros para que os outros orem pra você, e possa merecer Graças Divinas.
Cada vez que alguém ora para os outros, marca um risquinho positivo no livro da vida. Quando não faz, um
zero.
Orar por aqueles que vos desejam mal e estareis pondo fogo na cabeça deles (Jesus).
Oração fora do horário deve saber da serventia.
Para esta oração, pedi a Deus isto: Pensar nos encarnados precisados e para desencarnados. Também temos
esse compromisso.
Oração dos Pretos Velhos para defender pessoas e famílias de influencias malignas e para pedir ajuda material
em todos os sentidos.
A Oração dos Pretos Velhos é para pedidos materiais ou defesa contra males feitos. .
Pedir a Deus, Maria Madalena, Nero e Maria Conga.
Pus na Oração dos Pretos Velhos uma sabedoria de ordem Divina, que em outras orações não tem.
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Não esquecer as orações dos Pretos Velhos. Eles precisam da ajuda, apoio, do eletromagnetismo do
encarnado. Não leia a Oração dos Pretos Velhos para pedir, leiam para ligar com eles, e eles terem a força de
agir.
As vezes Pretos Velhos querem limpar alguma casa e não conseguem, precisam de alguém que lhes dê força.
Contra influencia espiritual, por a mão na Bíblia e fazer a oração a Maria Madalena.
Prece de Cáritas - No século passado (XIX) uma senhora me entregou a prece de caritas dizendo: Professor,
recebi isto de um espirito. Botei na gaveta da secretaria, dias depois fui pegar um papel que caiu e desencarnei
de aneurisma e a prece ficou na gaveta e começou a circular. A prece de caritas tem 4 conceitos errados.
Esperar Deus de braços abertos! Não! Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Esse é o erro fundamental,
tem outros.
A Prece de São Francisco tem 3 erros doutrinários.
Diga assim ao deitar: com Deus me deito, com Deus me levanto. Cubra me Senhor com Teu precioso manto.
Uma benzedeira me ensinou quando era criança.
Quem benze criança tem que pertencer a um grupo para descarregar. Atrair é fácil, despachar não é fácil.
Não adianta muita oração, enche o saco. Eu e Jesus onde tudo bate, queremos pensamento firme, consciência
limpa e trabalhando pela causa da Verdade.
Oração não é postura física. Oração é consciência ligada. (Itápolis, 29/11/86)
A Verdadeira oração não são palavras repetidas, mas sentimentos aplicados.
Quando cada um ora para os outros, tem os outros orando para si.
Todo pensamento puro que se faz a Deus é oração.
Aprendam a ler esta poesia “Deus” com alma, que vale por todas as orações.
Orar em casa, muito bem... mas entenda a importância da Oração em conjunto. Se tem 5 pessoas, você ora
para 4, mas tem 5 orando por você. Orar para os outros no meio dos outros é a mesma coisa que pedir aos
outros que orem para si.
Pedir sem merecimento é o mesmo que não pedir.
Participem das orações em conjunto. Pensar em Deus com respeito já é oração. Mas das orações em conjunto
há recomendação no Velho e no Novo Testamento. (Itápolis, 14/3/88)
Quando se fala em Deus com honestidade, santidade, sentimentos, é oração. Quem está bem com Deus, vale
por procissão.
Oração é sentimento, quem pensa em Deus com respeito está orando.
(*)Jeová me mandou fazer orações específicas para as necessidades humanas.(Santana, 18/7/88)
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Não adianta muita oração, enche o saco! Eu e Jesus, onde tudo bate, queremos pensamento firme, consciência
limpa e trabalho pela causa da Verdade.
Cumpra a tarefa sagrada que é orar para os outros no meio dos outros para merecer Graças Divinas. Na oração
em conjunto, se orar para 15 pessoas, recebe oração de 15 pessoas. Saiam de casa, com chuva, com sol, e vão
participar de Orações em Conjunto, porque tudo fica registrado.
O que você quereria de Deus? Reza? Pensa em Deus com respeito? Tem uma Bíblia em casa? Pensar em Deus
com respeito é oração. Vazio espiritual é por não estar produzindo nada...
Levante a cabeça, vá em frente, tomando o que deve e orando, porque em Deus há infinitos recursos.
Não esqueçam a oração dos Pretos Velhos. Eles precisam da ajuda, do apoio, do eletromagnetismo do
encarnado.
Bem- Mal/ Sim - Não
Na língua portuguesa temos quatro palavrinhas de três letras - Bem, Mal, Sim, Não – que divinizam muita
gente, atrapalham muita gente.
Bem- Viver os 10 mandamentos.
Bom – As dádivas aos semelhantes. É preferível 01 bom do que 20 justos.
Semear o bem - Luzes e Glórias
Semear o mal - pranto, ranger dos dentes e encarnações expiatórias.
Com disciplina, até o que não presta pode produzir o bem; sem disciplina, até o que presta pode produzir o
mal. (Itápolis, 18/3/88)
Um ditado: até porcaria, com disciplina, é bom.
Fazer o bem sem olhar a quem é errado, não se ajuda salteador.
Para tudo há remédio:
para o mal o bem
para o desequilíbrio a temperança,
para a ignorância a sabedoria
para a imprudência a prudência
Bom e bem - Eu quero que cada um use o que tem de bom para fazer o bem.
Sim e não – Eu disse primeiro, vos sois deuses. Como deuses que sois, podes dizer ao próprio Deus não. Vais
responder, mas pode dizer.
Sou vosso diretor planetário que regerá com vara de ferro. Ninguém é obrigado a acreditar em mim, mas
perguntem: Por que tem gente na subcrosta?
Podes dizer não, mas paga até o ultimo ceitil.
Recomendações de Osvaldo Polidoro aos Divinistas
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Quero dizer a vocês: Eu e Jesus fomos enviados para entregar Documentos Divinos. Nós vamos embora, fica
o Evangelho Eterno.
Saibam ficar dentro do Recado Divino. A Lei vivida, o exercício dos Dons e o intercâmbio com os espíritos. Não
precisa biblioteca para saber. Não podemos deixar de ir embora. Quem fica é o documentário.
Um dos 10 Dons de Paulo: o discernimento dos espíritos. Não encontrei uma pessoa que pudesse discernir
bem os espíritos. Não encontrei ninguém com esse dom “não creiais a todo espírito...” Temos que ir embora,
fica o documentário, e vão ter contato com os espíritos.
Antes de chegar à Direção Planetária, há muitos níveis de espíritos. No exercício dos dons o contato com os
espíritos, saibam discerni-los.
Eu vou embora, mas a Doutrina fica. Eu vim entregar a Doutrina, não vim ser juiz das consciências alheias. Não
preciso julgar ninguém, basta a Justiça Divina.
Está na hora de dizer a vocês: está tudo feito!
O que vim entregar é tão grande que por hora não medem, mas medirão um dia.
Vejam a grandiosidade do que vim fazer. Não vai faltar uma vírgula do que é Determinismo Divino. Eu vou
embora, vejam vocês o que farão com tudo que entreguei.
Deem Graças a Deus do que receberam por intermédio de mim.
Eu não reencarnei pouca coisa para estar entre vocês.
Espero que ao sair da carne tudo não caia naquele marasmo. Fica a Doutrina e as Orações como elos de ligação.
Digo como Jesus: o que faço podeis fazer, e mais ainda. Digo mais: o que sou vireis a ser um dia.
Eu agora fundei o Divinismo mas se encontrarem um Cristianismo que que serve já é bom.
Nunca dizer Cristianismo é tudo, porque estão chamando Jesus de mentiroso, mas se não puder ser divinista,
seja cristão.
Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Eu vos digo: tomara que vocês aprendam o “aturai-vos uns aos outros”.
Para chegar ao “amai-vos uns aos outros” precisa começar pelo aturai-vos uns aos outros.
Usem o Evangelho Eterno e o Divinismo como bem entenderem. A liberdade é vossa, consequentemente
também a responsabilidade. Mas essa coisa de irem juntando grupinhos aqui, grupinhos acolá e coisa que o
valha, isto ainda vai dar muita água de barrela. Vai dar! Já tem grupinhos demais por aí atritando entre si.
É Divinismo, mas é fábrica de divisionismo, já está cheio disso. Tem gente fabricando Vaticaninhos.
Toda vez que eu vim ao mundo e deixei alguma coisa, com a saída aconteceram coisas desta ordem.
Se tiver que dar um recado diga: ajudem a consertar o mundo. O dilúvio de fogo está prontinho para sair.
Ponha um grãozinho de areia no edifício espiritual do mundo. Ajude a consertar a humanidade.
Procure ser uma vela para iluminar e uma locomotiva para puxar.
Façamos tudo para não empregar mal o tempo que o Senhor nos dá.
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Nós criamos circunstâncias e depois podemos ser vítimas delas. Há tanta coisa que é circunstancial. Estamos
num mundo cheio de perigos.
Não é nos programas complexos que está a felicidade. O mundo está empanturrado de males porque a gente
se acostumou a pensar até os tataranetos.
Não deixe que as torturas do mundo interrompam sua atividade espiritual. Levante a cabeça e vá em frente.
Vença o mundo, porque Eu venci.
Não é o fumo que leva ninguém para o inferno, mas podendo ir para o outro lado sem vício é melhor.
Digo aos jovens, tomem muito cuidado, vão ser pais e mães.
Principalmente às mulheres digo: Não passe um dia sem pôr a mão direita na Bíblia.
Corresponda àquilo que prometeu antes de encarnar.
Praticar - Produzir
Viver a Lei, imitar Jesus, praticar santamente o mediunismo, assimilar a sabedoria do Evangelho Eterno. Eis o
que Deus quer de seus filhos.
Ninguém recebe nada de Deus pelo que sabe, mas pelo que produz.
Por saber só, ninguém ganha nada. É produzir. Alguém se nutre só por falar em comida? Se veste só falando
em roupa?
Tem gente no mundo que acredita em comida e morre de fome. O negócio não é crer, é produzir.
É preciso produzir para merecer. É preciso produzir para crescer.
Conhecer não é praticar, é como ter comida e não comer.
Não importa o saber. Importa a aplicação do saber.
Não importa ter. Importa a aplicação do ter.
Saber é fácil. Viver é complicado. Conhecer é uma coisa, proceder é coisa muito diferente.
Ler é uma coisa, praticar é outra. Aprendam a ler, aprendam a saber, aprendam a proceder.
Tenha muito cuidado, saiba ler o que leva, saiba viver o que aprende.
Leia, aprenda e pratique. Ninguém encarna para ser inútil espiritualmente. Procure ler, proque vim entregar
a Bíblia Final. Entendam bem e procurem ter a consciência o mais limpa possível.
Leia, aprenda, saiba e faça a parte que lhe cabe.
Procure ser uma vela para iluminar e locomotiva para puxar.
Fácil é pedir a Deus, difícil é merecer de Deus.
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Merecer sem fazer alguma coisa em benefício dos outros não existe.
É produzindo para os outros que se chega a merecer.
Quem não semeia na Terra não colhe do outro lado.
Quem não dá, fica sem o direito de pedir.
Dar para receber. Quem não trabalha não merece ordenado, espiritualmente menos ainda.
Semear o Bem, luzes e glórias
Semear o mal, pranto e ranger dos dentes. Semear ventania é colher tempestade.
É bem aventurado quem se move em benefício do seu irmão. Aquele que não ajuda o seu próximo a
desabrochar o Deus interno, não terá o seu Deus interno desabrochado.
Quem não é útil não desabrocha o Deus interno: fora dos 10 Mandamentos da Lei, da prática do Bem e do
Bom e do cultivo do Santo mediunismo instrutor e consolador ninguém pode ser útil.
Quem não é útil no trabalho de beneficiar o próximo, para reverter em seu próprio benefício, quem não é útil
no seio dos 10 Mandamentos, não desabrocha o Deus interno.
O importante não é fazer discurso aos trouxas, como fazem os hipócritas, mas fazer o Bem, exercitar o Amor
através da Bondade.
Bem aventurado é aquele que passa pelo mundo irradiando luz, paz e amor.
Ditado árabe: Vai para o céu todo aquele que passar a vida alegrando a vida dos outros.
O maior dos remédios é a alegria.
Realização: a mais difícil parte é realizar-se.
Procura-te: saiba que é uma centelha Divina.
Encontra-te: a centelha dentro de ti.
Realiza-te: desabrocha o Deus interno.
Quem está em dia com o compromisso espiritual, está em dia com a ajuda de Deus.
Se você der um passo a caminho do céu, este dará um passo no seu caminho, se der dois, o céu dará dois. Se
não der nenhum, o céu não dará nenhum.
Estando no meio dos outros, pensando bonito, desempenha uma função muito grande. Há um registro daquilo
que fez e o que deixou de fazer.
Egoísmo é criminoso, altruísmo é divino.
O egoísmo não constrói nada de bom, quem constrói é o altruísmo.
Quem está agindo de acordo com a Lei de Deus, está ajudando com o exemplo a consertar o mundo.
Oportunidades: o que se pode ganhar numa encarnação em prática das coisas Divinas, não se ganha em muitas
encarnações.
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É uma questão de oportunidades. Aproveitar as circunstancias.
E existe coisa fácil neste mundo é aconselhar. Se existe coisa difícil no mundo é por em prática o conselho.
Quem escorregar e cair, procure levantar e prosseguir.
Mal: não é pecado conhecer, o pecado é praticá-lo.
Os verdadeiros servidores não fazem das coisas de Deus um meio de vida.
Pedidos
Eu quero que Deus me tudo que possa dar de Verdadeiro, Bom e Belo para que eu possa cumprir minha missão
e ser um bom irmão de meus irmãos.
Quero de Deus, Graças Divinas, para cumprir o que programei. É assim que todos deveriam pedir.
Arrependimento e pedidos a Deus, oportunidades de reparação, é o que precisados devem pedir.
Cada vez que pedem consulta para alguém que pode vir e não vem comete erro.
Se pedirem a Deus, sem merecimento, não adianta, porque os Imediatos não funcionam contrariando Leis
Divinas.
Pedir para si próprio e para a família é egoísmo. Nunca esquecer que altruísmo é mais.
Ensinamento na Índia: Ao meio dia entrar em comunhão com Deus, com aquela força, para algum problema
com o sol no Zenith.
Seis horas da tarde: pedir o que fosse liquidar alguma coisa.
Meia noite: para encerrar trabalhos sempre bons, mas muita gente usa para o mal.
Livro De Orações
Serão neste livro inscritos aqueles encanados e desencarnados que necessitarem de auxílios espirituais.
Durante es sessões convém orar por eles, independente das orações que forem feitas, de abertura ou
encerramento.
Como cada Centro ou Grupo Familiar deve ter um Mentor, que se liguem todos por uma concentração mental,
em silêncio.
Importa lembrar os três maiores mentores, que são João Evangelista, no comando da Mensageiria Divina, da
parte doutrinária; Maria, a Grande Mãe, dos serviços socorristas na subcrosta, umbrais e atmosfera da Terra;
Bezerra de Menezes, ou apóstolo Lucas, dos serviços médicos.
Importa orar pelos servidores em geral, amigos, familiares, guias e protetores; pelos africanos, hindus,
caboclos, índios e pretos velhos. Cumpre lembrar que nos planos espirituais as falanges e os indivíduos
trabalham segundo seu grau evolutivo e a capacidade de trabalho, havendo muita ordem para tudo.
Quando for hora dos trabalhos de Maria e houver médiuns desdobrantes, importa fazer cadeia de mãos e
aplicar, por parte de todos, a melhor das concentrações.
Para Escrever No Livreto
Procure aprender e viver este Recado Divino Final.
Aos frequentadores: Tenha este livreto à cabeceira da cama e da vida. Faça uso de seus ensinamentos e
orações. Lei a Poesia DEUS, entrem em contato com o Princípio o mais profundamente possível.
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Leia os ensinamentos e as Orações deste livreto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer Graças
Divinas.

Vidas de Osvaldo Polidoro

Entreguei a Lei e o Evangelho Eterno em Saturno.
Espiritualmente, fundei a Ordem dos Essênios, quando Nabucodonosor invadiu a Palestina. Deus mandou
dar um nome ao Profetismo que deixei quando fui Moisés, com os Setenta Profetas, ou médiuns.
Esculhambaram tudo, voltei como Elias e fui chefe de ranchos de profetas, o que se diria hoje centro
espírita.
Lá na Índia cavaram e acharam o templo dos antigos upanichades e seus livros feitos de cerâmica,
terracota (tinham quase um metro quadrado, todos escritos em escrita ensiforme). Os nossos
antepassados sabiam destas verdades divinas desde um tempo a perder de vista na noite dos tempos. De
540.000 anos para cá... Depois que vieram os adamitas é que comecei tudo.
Cento e cinquenta anos antes de ser Moisés eu fui Krishna. Senhor Jeová disse: “Com os outros filhos Eu
falo através de sonhos, com Moisés falo cara a cara.” Agora sou menos que Moisés?
Vidas em que não deixei corpo: Como Enoch, antes do dilúvio, eu, por Deus, fui à praça pública, chamei o
povo e disse: “Olhem bem! Eu vim de ordem divina vos convocar e vou desaparecer de vossa presença
sem que saibais para aonde irei... Eu me vou! Adeus! Confiem em Deus! ”. Como Moisés, Deus disse:
“Sobe o monte, porque hoje deixarás o mundo! ” Subi e ninguém achou meu corpo.
Como Elias, com aqueles poderes, para eu sair do mundo, Ele disse: “Vai à praça pública, convida o povo.
Pegue sua capa e entregue-a a Eliseu” (que é uma vida de João Evangelista). Não deixei corpo, fui embora
naquele carro de fogo com cavalos brancos alados.
Vidas em que fui sacerdote: Passei algumas vezes nomeio do Catolicismo, para exemplificar. Fui Papa
Damião, Francisco de Assis, João Huss e, para descobrir a Atlântida de novo, vim como José de Anchieta,
ajudar fundar São Paulo, usando vestes clericais.
Papa Damião: No século X fui esquartejado por querer reformar a Igreja. Amarraram-me a 4 cavalos que
depois foram espicaçados. Enchi as ruas de Roma de sangue.
João Huss: Huss quer dizer ganso. Fui o bispo mais sábio, propondo uma reforma na Igreja, na
Tchecoslováquia. Está escrito embaixo da estátua desta minha vida: “Eles estão com a força, nós estamos
com a Verdade, venceremos”. Julgado pela Inquisição, fui queimado na Alemanha, numa fogueira. O
padre confessor disse: “Abrogue, e não será queimado”, e eu disse “Não! ”.
Quando cheguei na fogueira, havia uma velhinha devota chegando com um feixinho de lenha para colocar
na fogueira. Pensei: “Santa ingenuidade! ”
Quando fui Francisco de Assis fui o maior santo. Depois vim como João Huss. Como Anchieta ajudei a
fundar São Paulo.
Sempre fui massacrado, menos em algumas vidas em que fui outras coisas, como médico, astrólogo, escritor.
No século fui o papa apóstata, Damião, esquartejado pela Igreja. (Santana, 27/7/ 86)

Moisés:
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Eu deixei, como Moisés, a Lei e a Graça da revelação para ser generalizada. A Bíblia só se completará quando
se acrescentar o que se deva. Completar-se-á depois dos muitos acontecimentos apocalípticos, já no Novo
Céu e na Nova terra, a partir do III Milênio.
Naqueles 44 anos de andanças pelo deserto com o povo, encontrei pela frente comunidades daquelas tribo
nômades do deserto eu mandavam dizer: “Moisés, por aqui você não passa”. Mas eu, que entreguei os Dez
Mandamentos de Deus, para chegar com o povo na Palestina, dizia assim: “Eu vou passar!” Então tive que
obrigar meus exércitos a combater, matar ou morrer, para chegar onde devia chegar.... Por mim, Pai Divino a
Bandeira da Verdade, a Tua Bandeira, não vai cair
Tirei o povo hebreu da escravidão do Egito. Nesta vida, e na de Elias, fui o maior de todos os médiuns.
Moisés não escreveu, mandou Josef Ben Jocai, um escriba, escrever. Os dez primeiros capítulos mandei
escrever de forma literal, o resto de oitiva – 7 dias eram 7 eras geológicas.
Como Moisés deixei a Lei e os Setenta que deviam se espalhar pelo mundo, profetas, médiuns, videntes
e tudo...
É falso dizer que os Dez Mandamentos foram escritos com fogo. Foi um espírito, Jeová, falando, e Moisés
escrevendo. Escolhi uma placa de pedra macia para escrever. Num filme aparece que eu escrevi na
montanha... e eu ia pegar a montanha no colo? Fiquei no Monte Horeb 40 dias para entregar os Dez
Mandamentos.
Só nesta época, na Humanidade, o certo recebeu o Bem e o erro recebeu punição na hora.
O povo hebreu, quando chegou nas fronteiras da Terra Santa estava dez vezes maior, mas se subordinava
à mesma Lei, os Dez Mandamentos. Quando acertava, recebia tudo; errando, a punição.
Quando uma praga assolou o povo, recebi ordem de fazer uma cobra em bronze e levantá-la num mastro
para que todos a vissem e sarassem. Essa cobra aparece no símbolo da medicina, o caduceu.
Na Transfiguração do Monte Tabor, quando Jesus conversou com Moisés e Elias, ali Moisés representou
a Lei e Elias, os profetas.

Pitágoras:
Versos Áureos de Pitágoras foi a única coisa que sobrou do que escreveu.
Como Pitágoras, com a Flávia, fundei uma escola e investiguei a escalada infra-humana do espírito e de
toda a sabedoria do Céu e da Terra. Casei com a Teocléia.
Quem inventou as palavras filosofia e filósofo (que quer dizer amante da ciência) foi Pitágoras.
Nessa vida eu disse: O que é Verdadeiro, Bom e Belo conduz a Deus. Sondem o que é verdadeiro
começando por Deus. No Bom e Belo, aí entram a Ciência e a Arte também, em tudo.
Para alcançar esse ideal era preciso reunir três perfeições: a Verdade na inteligência, a Virtude na alma e
a Pureza no corpo.
Cumpre entender as palavras de Pitágoras quando disse pelos seus versos: Tu verás que os males que
devoram os homens são os frutos de sua escolha e que os infelizes procuram longe deles o Bem cuja fonte
têm em si mesmos. Buda ensinou a mesma realidade e Jesus rematou proclamando que cada um tem
dentro de si mesmo o reino de Deus.

João Batista: Há dois mil anos fui João Batista. Ficou dito assim, por Jesus: Dos nascidos de mulher,
ninguém maior que João Batista, quando voltou como João Batista, foi para vos entregar o novo e
inconfundível Novo Testamento. Foi ele o verdadeiro Messias, não outro.
O verdadeiro Natal é o que começa com o nascimento de João Batista, o maior dos nascidos sobre a terra,
e é o que devia vir antes do final do segundo milênio, para entregar o que Deus promete no Apocalipse,
14, de 1 a 6, a Bíblia de Deus, implantando o Divinismo, com o título de Evangelho Eterno e Orações
Prodigiosas.
Quando viemos juntos, João Batista e Jesus, era para repor as coisas no lugar e a Humanidade trilhar para
realizar Isaías cap 11.
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Minha mãe nesta vida foi a Jezabel, que foi a chefe dos feiticeiros de Baal que enfrentei. Fugi para o Monte
Carmelo (daí o nome carmelitas).
Da idade de 13 anos em diante, ninguém fala para ninguém onde eu e Jesus estivemos, mas foi no cenáculo
Nazareno, a Escola dos Essênios, que nós nos encontramos. Ali, em Qumran, eu era o chefe de todos, ensinei
a Jesus. Eu fui grão-mestre dos essênios, Jesus era subordinado
Assim que saí degolado e Jesus crucificado, fui mandado para a ilha de Patmos, fiz ver e escrever o
Apocalipse. Na fortaleza de Maqueronte, eu já estava fora do corpo quando me cortaram a cabeça com a
cimitarra. Não sofri nada.
Que vossas obras confessadas em público não vos envergonhem. Eu disse isso como João Batista e a igreja
romana transformou na confissão auricular.
Jesus disse que dentre os nascidos de mulher ninguém maior que João Batista, mas também disse que
“quando ele vier de novo, terá de restaurar tudo”, e comecei entregando o Espiritismo. Mas quando me
degolaram, ele disse: - “Vocês apagaram uma luz! A lâmpada se apagou! ” Foi apagada pelo Herodes.
Ele gostava de mim, eu não passei mal na fortaleza de Maqueronte. Ele ia me visitar.
Herodes tinha roubado a mulher do irmão, seduzido a enteada, Salomé. Ela dançou a dança dos véus tão
bem que ele disse que daria até metade do reino a ela. Ela correu até a mãe e perguntou: “O que devo
pedir?” Ela, a quem eu já tinha dito tudo aquilo, respondeu: ”Peça a cabeça de João Batista numa
bandeja!” Ele ficou muito constrangido, mas palavra de rei não volta atrás, mandou fazer isso.
Nesta encarnação, veio de família nascida na Espanha. Passaram pela França e Marrocos. Saíram de lá e
vieram parar no Brasil. Isidoro Lopes inventou a revolução de 24. Nessa época eles estavam para ir para a
Argentina, onde tinham família, mas ficaram em São Paulo. O dinheirinho acabou e foram morar em
Itaquera, numa casa de meu pai. O Herodes estava lá.... Herodias estava lá... Salomé estava lá.
22 anos de idade, aqui em São Paulo, Salomé teve um ataque e ficou hemiplégica até desencarnar. A
Herodias era parteira. Trabalhava noite e dia naquela extensão de Itaquera. De Espiritismo, tudo o que
ela sabia era “Pai” Jacó. Naquele tempo tinha Pai Jacó que não acabava mais. Em tudo que era canto era
Pai Jacó o chamado. Quantos médicos novos, em partos difíceis, chamaram esta mulher para dizer alguma
coisa! Ela foi a pateira lá em casa, da Nena e do João. Na casa deles eu comi um guisado de cascudo
preparado pela Herodias, que me estimava muito porque via uma umas tantas coisas.
Felipe, aquele de quem o Herodes roubou a esposa, estava na carne. Com 6 anos e meio era artista de
fazer estátuas e pinturas. Espírito pegava ele e dizia uma porção de coisas. Ele tinha um quê de efeitos
físicos. A casa era de esquina, sala enorme. No quarto ao lado, a Salomé estava numa cama, parede de
meio tijolo separando. Principalmente quando bebia um bocado, (desencarnou numa sarjeta, bêbado),
espírito o pegava. Num dia, numa festinha, ele perguntou: “Querem ver como dou um murro na parede?
” Correram para segurar, ele afastou todos e deu um murro na parede. Não machucou a mão, mas a
parede ficou rachada por muito tempo, porque a família deixou assim. A casa ainda está lá.
Eis como a Terra gira, as pedras se tocam e os espíritos se reencontram! Saíram todos da carne... Por causa
dela, Herodes foi procurar o Espiritismo. Era espanhol, quantas vezes o ouvi dizer: “La cosa más linda del
mundo es el espíritu!”. Era Pai Jacó para todos os efeitos... quando eu falo vêm todos aí, até os que estão
reencarnados.
A Salomé, de certo modo, me expulsou daquela casa por causa de um padre que ia lá e dizia que ela era
uma santa e que devia tributar a Deus o sofrimento dela para dar testemunho. Eu disse a ela quem ela
foi, e ela não gostou...
Quando fui João Batista, minha mãe, a Isabel, tinha sido a Jezabel, chefe dos feiticeiros de Baal. Jezabel
prometeu matar-me porque o rei, com minha ordem, tinha matado os feiticeiros. Fugi, então, para o Monte
do Carmelo, daí o nome “carmelitas”.

Enoch: Na vida de Enoch, fui filho de Maria Lenguasco. Foi antes do dilúvio, e eu trouxe a Iniciação da
Índia remota, do seio dos upanishads, para o Ocidente. Para desencarnar, despedi-me no meio do povo e
sumi. Não é brinquedo vencer o mundo...
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Hermes: Tábua de Esmeralda, o Livro dos Mortos e Corpus Hermeticum (Bíblia que prezo muito) fundam
o esoterismo, descobrindo Deus para a Humanidade nos tattwas (centros espíritas, em sânscrito)
esotéricos.
O Livro dos Mortos, no Egito, serviu de base para o Livro dos Espíritos, de Kardec.
Hermes Trismegitos significa três vezes sábio. Antes de Moisés, fui eu, Hermes que disse : Vós sois deuses.
“Eis que vos proclamo a sabedoria das Sabedorias: Tendes Deus dentro de si e não o sabeis... Sois
centelhas divinas, tendes Deus em vós”. Desabrochem esse Deus e voltem a habitar a Unidade Divina
Absoluta!

Krishna: “Quando a Verdade se inclinar diante da Mentira, a Virtude diante do Vício, o Bem diante do
Mal, o Certo diante do Errado... eu volto na forma de homem para restaurar tudo”.
“Dos animais sou o máximo, porque sou representante de Deus. Dos humanos sou o máximo, porque sou
representante de Deus”.
Nesta vida desencarnei flechado. Fui o maior médium incandescente de transfiguração do mundo. Passei
para a história como Deus encarnado. Cada vez que vim, foi para entregar um marco de tarefa.
Depois desta Bíblia judaico-cristã que comecei a escrever quando fui Moisés, o Bagavad Gita é a Bíblia de
que mais gosto.
Frase do Bagavad Gita de que gosto muito: “Sede como o sândalo, que perfuma o machado que o fere”...
Não passou outro Krishna, nem outro Moisés, nem outro Elias...
Na Índia, onde deixei marcas inconfundíveis, tem uma sentença que reflete tudo, é aquela que vem
através do comportamento: “A Verdade é cortante como o fio da navalha e Verdadeiro é aquele que
transita por ela sem e cortar”.

Ezequiel: Só o capítulo 18 de Ezequiel já consertaria o mundo.

Rama: A maior caminhada, a largada iniciática de cunho espiritual foi quando fui Rama. As lições de
eternas realidades vêm desde os primórdios védicos, desde as primeiras manifestações mediúnicas da
História.
Viasa Veda: Tudo começou, em termos de verdades Divinas a serem vividas, elo mais hierarquizado dos
filhos de Deus, Viasa Veda, que entregou a Iniciação Védica. A seguir foi ele reencarnando porções de
vezes, culminando com os nomes de Moisés e Elias, no Velho Testamento, razão porque foi o começo do
Novo Testamento, como João Batista, o verdadeiro Messias, o que veio a ser atraiçoado, vilipendiado.
Dos vedas ao Evangelho Eterno, o Desígnio foi tendo cumprimento através dos ciclos evolutivos da
Humanidade. Cumpre ler os testemunhos da História das Iniciações, porque um bem pequeno número de
Enviados de Deus foi entregando Informes Divinos cada vez mais avançados, até chegar ao Divinismo
através do Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, prometido por Deus no Apocalipse, 14, 1 a 6.
Toda a sabedoria iniciática veio a ser realizável por um mesmo espírito, em quatro encarnações (Viasa
Veda, Moisés, Elias e João Batista), e a chave de toda a sabedoria, a que faz o filho de Deus voltar à Unidade
Divina, que é viver os Dez Mandamentos de Deus e cultivar sagradamente as graças do espírito Santo,
também ao mesmo espírito cumpriu consolidar, e para as humanidades galácticas, como está profetizado
em Apocalipse, 14, 1 a 6.

Kardec: Do século XVIII para cá, os grandes intelectuais, com a ciência descobrindo maravilhosos engenhos e
técnica aplicada, Deus disse: “Filho Elias, os Apóstolos da Ciência e da Técnica vão indo para a carne. A
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Humanidade vai ter descobertas, alegrias, poderes e luxos como nunca na história se pensou existir. Vão ficar
orgulhosos de tanto serem. Quanto a você, vai abrir as portas entre o Céu e a Terra, o Mediunismo Consolador,
porque com a Ciência, muitos dirão: “Deus não existe!” Através do Mediunismo faça”. Reencarnei como
Kardec e deixei o Espiritismo que é Deus, Sua Justiça, Seus Dons, Mandamentos e Santos Espíritos
Mensageiros...
Kardec é o nome que tive entre os druidas, significa “Faça-se a luz”, Fiat Lux. Nesta vida traduzi “carismas” por
mediunidades, inventei as palavras ‘médium’, ‘espiritismo’, ‘perispírito’.
Tudo apodreceu... é por isso que tinha que voltar (como Kardec) para a Restauração. Para restaurar tudo no
século XIX, entreguei o Espiritismo, a afirmação dos Dez Mandamentos, do trabalho dos Santos Anjos.
Um dia, na Livraria Kardec, alguém me perguntou: “Mas Polidoro, dado o que você está fazendo agora, que
está mostrando isto que ninguém saberia, e que em Kardec não tem, você ignorava o que devia ter restaurado,
e não fez?
Eu disse a ele: “Não! É que se eu fizesse isso no século passado, eu teria que ir à Besta Romana. Teria entregado
o Espiritismo sem fogueira, em martírios, outra vez? Nunca! Isto o Céu disse: “Deixe de lado qualquer coisa
que se relacione com a Besta!!”
Eu pus o nome no Espiritismo: Ciência, Filosofia e Moral. Uma pessoa de minha roda disse-me: “Pelo amor de
Deus, León, ponha Ciência, Filosofia e Religião, porque senão o clero vai atacar”. Eu deixei, porque poderia
haver reação, várias vezes queimaram as minhas obras. Há um nordestino que mora lá embaixo que em sua
psicometria foi mostrado que ele fez fogueira com meus livros.
Esse boletim está do outro lado. Agora está tudo restaurado. Num boletim de quatro páginas eu ponho tudo,
mas o que ia custar no século passado, só Deus sabe! Eu tive que escrever este boletim dizendo (eu, Kardec)
que eu não soube restaurar o que devia. Se eu publicasse de texto bíblico tudo isto que publico agora, a Besta
Romana acenderia fogueiras e outras barbaridades.
Foi kardecista besta que me obrigou a escrever isto. Agora dos meus discípulos kardecistas chego a ter
repugnância. São fanáticos do que já sabem, não admitem que eu tinha de voltar para terminar tudo.
A Kardec foi dito: “Terá de voltar em outro corpo e em outras condições, para terminar a obra”. Deus “Um
Anjo poderoso vos entregará o Evangelho Eterno” e eu vim entregar...
Deixo o Divinismo que é de Deus, e não só o Espiritismo, que é só de espíritos, porque este pessoal é assim
podre, rançoso, medonho. Então eu escrevo um boletim deste, eu Kardec, dizendo que eu não soube o que
devia restaurar. Agora, com tudo o que está escrito aí, vai ser uma bomba no Kardecismo mundial.
Na Codificação está dito: “Estamos dizendo as primeiras palavras de uma ciência, que ninguém sabe quando
será a dita a última”.
A Kardec disseram: “Não terminarás a obra restauradora agora; voltarás em outro corpo e então o farás”.
Dizer que Kardec é o começo e o fim do Espiritismo é obra da ignorância ou má-fé.
Quando desencarnei na França, reencarnei em Portugal e fiquei dois anos na carne, depois viria para o Brasil.
Mas numa roda espírita, um espírito disse: “Esse menino é Kardec reencarnado”, e aquela gente ouviu. No
mundo espiritual, então, decidiram que eu teria de desencarnar para nascer no Brasil. Minha mãe de lá está
reencarnada na família do coronel Jorge Marino. Ao desencarnar, Ele disse: “Arregimente os trabalhadores
das Grandes Bíblias Antigas, e lá, na Atlântida Redescoberta, onde você entregou o Primeiro Documento de
Ordenança Divina, agora entregue o último.
Evolução (movimento da tropa no campo) não aparece na Codificação. Do século passado para cá começa a
aparecer evolução como desabrochamento (Santana, 21/7/75)
A Prece de Cáritas foi uma senhora que me entregou (quando fui Kardec), dizendo que recebeu de um espírito.
Lá há 4 conceitos errados. Dois dias depois, um papel caiu no chão e eu fui catar: desencarnei. A Prece de
Cáritas estava na gaveta, começou a circular. Esperar Deus de braços abertos, não! Deus é Onisciente,
Onipotente, Onipresente. Esse erro é fundamental, há outros.
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O melhor livro sobre Mediunidade ainda é o de Kardec: O Livro dos Médiuns.
Há 12 pontos da Codificação que precisam mudar. No século passado havia cabimento dizer aquilo, até certo
ponto. Toda a falha da Codificação está em pontos bíblicos, que ficou devendo, até certo ponto.
Allan Kardec é o nome que tive entre os druidas. Significa “Faça-se a Luz (Fiat Lux)” (21/7/86)
Espiritismo é ciência, filosofia e moral. Pus religião, em vez de moral, quando Kardec, a conselho de meu colega
Pestallozi. Troquei para religião por causa da besta romana. (Itápolis, 6/3/87)
O fanatismo kardecista é bestial. Digo a essa gente: “Melhor fora que não houvessem nascido! ” A besta e o
falso profeta não me fazem oposição. O kardecismo, pelo menos o de São Paulo, me faz oposição! ” (7/3/87)
Hermes Trimegisto significa três vezes sábio. Quando fui Kardec, peguei o Livro dos Mortos, de Hermes, e
comecei a escrever o Livro dos Espíritos (para não repetir dos Mortos).
(*)O Livro dos Mortos, do Egito, de Hermes, serviu de base para o Livro dos Espíritos, de Kardec.
Espíritas... esta gente, em meu nome, o de Kardec, nos expulsa, em vez de nos atrair (referindo-se aos espíritas
que não aceitam comunicação) (Itápolis, 19/1/1990)
Outro dia passou por aqui, nesta casa, uma senhora vidente, espírito bíblico que viu todo aquele deslumbro,
como agora está, e disse: - “Polidoro, por que este pessoal faz do Emanuel tanta coisa? Olhe lá atrás, ele está
todo encolhido num cantinho, parecendo um varredorzinho de corredor, todo encolhido diante disto! ”. Olhem
o que estão fazendo em meu nome, Kardec. Entronizando, quem?
Bem, mãe, o molho é forte!
Buda: Fui o 14º Buda (dos 34) e entreguei o código óctuplo (nesses oito Mandamentos estão contidos os Dez,
porque houve desdobramento). Quando entreguei o Código Búdico, assim disse Deus: “Religião é o
Comportamento dentro de Meus Mandamentos, o cultivo do Mediunismo. Que Meus filhos vivam os Meus
Mandamentos, pratiquem o Bem e o Bom entre irmãos e cultivem o Sagrado Mediunismo instrutivo e
consolador, que é a Graça suprema a Meus filhos, a graça da Revelação, perene, instrutiva, consoladora. ”
Esse Código óctuplo era muito poético, bem à literatura oriental. Quando da época dos Dez Mandamentos,
houve o desdobramento para ficar melhor, diretamente. Adultérios, não roubem, não desejem o que é dos
ouros. Não foi dito ‘não desejarás a mulher do próximo”, e sim “não deseje criminosamente nada daquilo que
é do teu próximo. Lá no óctuplo está assim.
Antes do Cristianismo, veio outro Buda, o Sidarta, e perguntaram a ele sobre as pessoas que se ajoelham
diante de ídolos, o que fazer? E ele respondeu: “Deixe... É através do ídolo que ele vai a Deus. Se ele pudesse
ir sem ídolos, seria melhor; Espírito e Verdade é melhor.
Mais tarde, Jesus disse: “O Pai é espírito e Verdade e assim quer que Seus filhos venham a ser”.
Elias: Antes de sair naquela carruagem de fogo, disse: “OO zelo de tua causa engoliu minha vida!” Nesta vida
fui chefe de ranchos de profetas (que hoje vocês chamam de centros espíritas, Divinistas acima de tudo)

Espiritismo
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Eu, quando Kardec, desencarnei recebi a ordem: “Vá, procure passar quase incógnito no mundo”. Reencarnei
em Portugal, mas muita gente viu, e por isso desencarnei para reencarnar no Brasil, em 1910. Era para ser em
1898 em Portugal, e vir para cá muito novo. (Av. São João, 1/12/72)
O Brasil tem hoje 40 milhões de franceses reencarnados aqui, por causa da Revolução Francesa, Maria
Antonieta e Kardec.
O Livro dos Médiuns é o maior livro da Codificação (Santana, 15/5/74)
Quem deixou o Espiritismo fui eu, fiz tudo, menos pintar a mesa de branco. Tive de reencarnar rapidamente,
porque Carlile e Auguste Cote saíram-se com filosofias positivistas, sem Deus. Por causa disso, eles negaram
o espírito. Então abri as portas da Revelação, combater a má semente que eles deixaram no mundo... deixei a
doutrina evolutível ao infinito, mas não deixei mesa branca.
Espiritismo tem por finalidade a Lei de Deus vivida, para não haver crime entre irmãos, e no intercâmbio entre
os dois planos.
No século passado (XIX) entreguei a restauração do que Deus entregou pelos profetas, Moisés e Jesus.
Da codificação, isto chega por agora. Parei antes de entrar no livro do Atos dos Apóstolos, não entrei nas
Epístolas e muito menos no Apocalipse.
Na codificação tinha que consertar o conceito de Espírito Santo como símbolo dos bons espíritos, que era
estúpido. Espírito Santo não é a Mensageria Divina, mas Dons Espirituais, Mediunidades.
Se pusesse o documentário Bíblico na Codificação, iria atacar a Igreja, e aí iria sair mais Inquisição.
Se eu pudesse eu desmancharia a Codificação e faria de novo, mas não convém. Sugiro que ninguém mecha
na Codificação e procure saber mais fora da Codificação.
No Evangelho segundo o Espiritismo, fiz questão de salientar um ponto: Moral. Os ensinos iniciáticos não
valem nada. Não entrei em Atos e nem no Apocalipse.
Dos livros do século passado, em termos de Moral, não tem o que acrescentar, em termos de informática tem.
Não há nenhum livro ainda como o Livro dos Médiuns.
Evangelho segundo o Espiritismo é o mais falho da Codificação. O que mais recomendo é o Livro dos Médiuns.
Livro igual ao Livro dos Médiuns ainda não existe, assim mesmo falho, porque não contém os textos Bíblicos
e tem um erro de conceito. Espírito Santo como símbolo dos bons Espíritos.
Na Codificação não tem a palavra evolução.
O fanatismo Kardecista é bestial. Digo a essa gente, melhor fora não houvesse nascido.
A besta e o falso profeta não me fazem oposição, o Kardecismo, pelo menos o de SP, me fez oposição.
Meus fanáticos kardecistas estão errados, porque teriam que saber que eu voltei para completar a obra. São
falsos kardecistas.
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Chamar a Federação de latrina por condescendência; não tem misericórdia Divina para escandalizar a Justiça
Divina. A Lei acima de tudo.
Lino – dono da livraria Allan Kardec: Polidoro, com você e Jesus morro de fome, preciso de oxigênio.
A gente mais sórdida que conheci na vida foram os espíritas.
Filosofia e Moral, um professor me disse: Leon, põe: Ciência, Filosofia e Religião por causa da Igreja.
Ser espírita é estar a postos em todos os segundos da vida para produzir aquilo que possa produzir. O bom
discípulo espera produzindo. Começar com Kardec é bom, terminar com Kardec é ruim.
Espiritismo é a Lei de Deus vivida, os Dons cultivados e o intercâmbio entre os dois planos. É a Ciência dos
Nazireus reposta no lugar...
Espiritismo é: Os Dez Mandamentos para serem vividos, o cultivo dos Dons do Espírito Santo para não faltar a
perene Revelação que adverte, ilustra e consola, intercâmbio entre os 2 planos da vida. A palavra Anjo quer
dizer só mensageiro.
Jesus e Osvaldo Polidoro

Antes que esse planeta existisse Eu e Jesus já éramos.
Quando chegou o fim de minha vida como Moisés, quando ia subir o Monte Horeb disse: O Senhor Deus tirará
do meio de vós um espírito igual a mim. A ele ouvireis, quem não ouvir será riscado do livro da vida.
11-05-1993 – Vou entregar a João Evangelista a direção planetária. Eu e Jesus pertencemos a uma
superintendência tutelar de mais alto. Eu e Jesus extrapolamos a galáxia. Abaixo de nós temos muitos espíritos
graduados funcionando em diferentes setores. Eles é que comandam legiões – os comandos.
Quando Eu e Jesus encarnamos, nossa matriz fica do outro lado e um duplo por Graça e obra de Deus
reencarna.
Para Jesus reencarnar puseram os 10 espíritos com mais vocação maternal no plano de Jeová, para de Deus a
escolha cai na cabeça de Maria.
Há dois mil anos, eu era João Batista. Ficou dito assim por Jesus: - “Dos nascidos de mulher, ninguém maior
que João Batista”. Entendam bem, se Deus tirasse de mim e de Jesus os Dons, e da parte d’Ele tirasse os
trabalhos das legiões, nós nada teríamos feito.
Eu e Jesus nunca fomos mais que estafetas de Deus.
Eu e Jesus trabalhamos para o adensamento deste planeta, fomos agindo em outros mundos e humanidades,
enquanto outros espíritos trabalhavam para isto evoluir.
Apareceu o antropoide, foi indo até que de Ordem Divina começamos a entregar os primeiros documentos
iniciáticos. Nós fomos primos há dois mil anos mas antes disso na história da criação Divina, já tínhamos sido
uma porção de coisas e continuaremos sendo.
Eu e Jesus éramos nazireus essênios da escola de Profetas. Levamos os ensinos para as ruas. Quando está
escrito que nós nos retiramos para o deserto, íamos no seio do Essenismo, onde eu e Jesus íamos descansar.
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Na minha boca e de Jesus, as palavras evangelho, evangélico nunca existiram. Nós falávamos: A Verdade ou a
Doutrina do Pai.
Eu e Jesus temos o Espírito sem medida, mas há um controle por parte de Deus. O ano que se abre onde
descem Elias e Jesus, não é proteção para eles descerem, mas irradiação deles próprios. Eles é que protegem.
Tem que findar os umbrais. O maior número de trabalhos mediúnicos, não findam essas trevas.
Eu, Jeová e Jesus somos a proteção. Nós findamos as trevas de cima para baixo porque debaixo para cima não
findam as trevas dos umbrais.
O Pai Nosso, adulterado pela igreja romana, foi escrito por Jesus, porque meus apóstolos pediram: Ensina-nos
a rezar, como ensinou João Batista. Dos meus discípulos, pelo menos 29 foram com Jesus. Atentem a uma
sentença do Talmud, o livro dos rabinos, proibindo judeus de lerem o Velho Testamento. Era véspera da
pascoa judia, Jesus foi sepultado, por se entregar à magia e sortilégios feiticeiros. Jesus no Novo Testamento
chama o rabinato judeu de malditos de meu Pai, judeus porcos, porque foi o rabinato criado por políticos
fundando uma religião a bem dos rabinos, o clero dizendo assim como disse Caifaz: Jesus tem que morrer,
porque está desviando o povo de nós.
Lá atrás políticos inventaram uma religião pondo um Deus na frente, a criação de uma “estrumada” com o
sentido de obrigar reis, povos e nações a se ajoelhar diante deles.
Jesus deixou uma sentença que todo mundo deveria praticar “Tomai exemplo de mim que sou manso e
humilde de coração”.
Que Deus nos propicie a fazer o bem a filhos de Deus, irmãos nossos. É nosso pedido central.
Nunca chegareis a saber o que Eu e Jesus fizemos desde que ensinamos Doutrina antes das Bíblias. Nada de
certeza vocês sabem sobre mim e Jesus. Não estamos dizendo isso para galardoarmos. Estamos dizendo isto
para dizer venham até nós. Desabrochem o Deus interno como desabrochamos até aqui, e até mais. Tudo
quanto posso fazer podeis fazer e até mais.

Ordenanças Divinas (ordens que Osvaldo Polidoro recebeu de Deus)
Eu, quando Kardec, desencarnei e recebi a ordem: “Vá, procure passar quase incógnito no mundo”.
Reencarnei em Portugal, mas muita gente me viu espiritualmente, e por isso desencarnei para reencarnar no
Brasil, em 1910. Era para ser em 1888 em Portugal, e vir para cá muito novo.
Vim ao mundo com uma ordem, e depois de estar na carne com mais de 40 anos, fui chamado de novo, para
lembrar: - “Filho Elias, conte com os pequeninos do mundo, porque os grandes do mundo estão preocupados
com suas pseudograndezas. Os pequeninos não têm motivos para serem egoístas, vaidosos e orgulhosos”.
Por enquanto, três defeitos prejudicam os grandes do mundo: egoísmo, vaidade e orgulho.

Depois de eu, Kardec, sair da França, depois de ter entregue o espiritismo, disse Ele, o anjo do Sarçal:
“Arregimente os trabalhadores das Onze Grandes Bíblias Antigas e parta para a Terra do Cruzeiro do Sul, a
Atlântica redescoberta, onde você começou tudo, entregando a filosofia Vedanta, a primeira Escola Iniciática
da Humanidade. (depois de os adamitas terem vindo ´para cá 540 mil anos atrás) e feche o ciclo com a minha
Bíblia, o Evangelho Eterno que, por você mesmo, o Anjo do Apocalipse, eu fiz deixar dito: ‘Um cântico novo
tereis, um Anjo Mensageiro vos entregará o Evangelho Eterno”
Com três anos e meio eu já sabia que era o profeta Elias. Era mocinho, meninão, e foi-me dito: A
Responsabilidade é sua, o direito é seu: se encontrar um quartinho de pau a pique e desmanchar, prejudicou,
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porque era abrigo; se fizer igual, perdeu tempo; se consertar, melhorou; se deixar um castelo com todas as
regalias, melhorou!
(Santana, 21/1/71)
“Filho, está escrito que você restaurará tudo e completará tudo. Você vai, e se, pelos donos da
humanidade, reis príncipes, presidentes, se foram a você no mundo, se ouvirem a sua voz, você irá às praças
do mundo produzir maravilhas, realizar o Pentecostes dos Pentecostes, irá fundir entre o Céu e a Terra em
gloriosos fenômenos mediúnicos que até cegos verão esta eclosão mediúnica! ”
“Se não vierem a si, nada disso haverá. Eu vou dar um tempo de espera....” E deu.
Eu esperei até os meus 27, 28 anos e não vieram. Então deve vir o Dilúvio e a Expulsão dos cabritos.
Disse Ele: “Não vieram, filho Elias. Esta parte de sua tarefa está cancelada. Terá de vir o Dilúvio
profetizado por Jesus e por ti no Apocalipse, porque não merecem mais do que isso.”
Assim que deixei o corpo como Kardec, a ordem foi arregimentar a turma e vir para a Terra do Cruzeiro
do Sul, restaurar a Doutrina do Caminho.
Eu estava na carne, era mocinho, Gabriel veio falar-me, dizendo: Está na hora de começar seu trabalho.
Se encontrar no mundo uma casinha de sapé e desmanchar, errou; se consertar os buracos, melhorou; e assim
foi indo..., mas se deixar um castelo, melhor! Vá, filho Elias, e faça o que puder. Procure fazer as coisas de um
modo que o Dilúvio de fogo seja o menor possível.
Há dois mil anos, Deus disse a mim, o chefe de todos, às margens do Mar Morto, em Qumran: “Não
escrevam, vivam as profecias e outros terão de escrever sobre vocês. Foram 253 pessoas que escreveram
sobre nós. São só quatro evangelistas, para os que aceitam erros.
Nesta encarnação foi totalmente diferente: “Filho, escreva tudo. Encha o mundo de escritos (e está
em seis idiomas) para que o terço que sobrar encontre fácil tudo o que Eu mandei você entregar! ”
Há dois mil anos, eu e Jesus falávamos mais, e a humanidade não se importou. Agora Jeová diz:
“Escreva, filho... palavras o vento leva. ”. Meu compromisso de Cristo Restaurador, de Ordem Divina, é deixar
tudo escrito. Se alguns falhares, outros farão!
Antes de reencarnar: “Filho Elias, corromperam tudo quanto entreguei por você e Jesus. Desta vez,
não. Entregue tudo, porque virei para cobrar até o último ceitil. Encha o mundo de informações, restaure
tudo, depois virei sobre meus filhos na Terra com todo rigor, porque lhes dei demais e eles corresponderam
de menos. Reponha no lugar a Lei, o Cristo Modelar e a Revelação! ” Essa foi a ordem com que reencarnei.
Minha obrigação em Doutrina é ser exigente. Vim com essa ordem: “Corte reto e profundo. Não lhe
nem para a direita nem para a esquerda”!
Quando tive de desgarrar Dele, disse: “Lembra-te, filho Elias... quando estiveres no mundo, aqueles
que tiverem de vir a você, Eu, o Senhor, enviarei. Primeiro virão 246 pessoas que cercaram você na Palestina,
depois outras que viveram em outras Bíblias, em outros tempos. ” Estavam assinalados por Deus de, um dia,
aparecerem à minha frente. Vieram.
Verdadeiramente, não virá a mim a não ser aquele a quem o Pai enviou: “Você use de seus recursos,
que venham a si!” Fiz medicina, quiromancia e Psicometria. O Evangelho Eterno tem 40 orações, a primeira
foi a Bezerra de Menezes,
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Antes de encarnar foi dito: “Tenha uma Bíblia à cabeceira da cama e da vida. Escreva por ela a vida
inteira, filho Elias. Encha o mundo de Verdades Bíblicas proféticas. ” Nada do que está prometido na Bíblia
falta fazer. Só faltam duas coisas: o Dilúvio e a expulsão dos cabritos.
Na prática, três ordenanças:
•
•
•

Viver a Lei.
O exercício dos Dons
O discernimento dos espíritos, quem é e quem não é de Deus.

Fazer apóstolos é uma ordem de Jeová, de antes de eu nascer. Vim ao mundo com esta ordenança:
“Elias, faça, no mundo, apóstolos da Verdade pela divulgação da Verdade. Faça pensar. Filho, fale aos
vanguardeiros do mundo e eles, de elo em elo, levarão a Doutrina aos confins do mundo. Faça apóstolos”!
Quando eu tinha 14 anos, mandou me chamar para repetir a ordem.
Sabem o que Ele me disse antes de eu voltar agora? “Diga aos meus filhos que parem de procurar
fenômenos mediúnicos grossos, brutos, violentos, empedernidos, atrasados. Diga-lhes que procurem a
inteligência das palavras. É na inteligência das palavras que está a Verdade, que lhes facilitará desabrochar o
Deus Interno em menos tempo, com menos sofrimento”.
“Filho, a hora é chegada a meus filhos lotados neste planeta (pelo menos aos que vão sobrar do dilúvio
e da Expulsão). É chegada a hora de terem a Verdade Essencial por conhecimento e vida. Fale a eles para não
procurarem os fenômenos grosseiros, materialmente poderosos (como naqueles dias, perante aquelas
comunidades rudes, brutas, perversas, mais burras que outra coisa) ”.
“Agora é hora em que você vai dizer: “Prestem atenção na inteligência das palavras, porque é no
conhecimento e na vivência das palavras inteligentes que terão como resolver o vosso problema, que é voltar
à Minha Unidade, de onde saíram com todas as Virtudes Divinas em potencial”.
“Filho Elias, espiritualize a matéria o quanto puder, não materialize o espírito. Diga a Meus filhos da
Terra que os fenômenos brutos já foram. Que prestem, atenção na inteligência das palavras, onde vão buscar
soluções para todos os problemas”.
Estou proibido pelo Céu de materializar o espírito. Vim para espiritualizar a matéria, por ordem divina.
Estávamos eu e Jesus num plano X, houve uma manifestação de Jeová e ele disse com todo rigor: “Você, Elias,
com inteligência fale que com inteligência entendam e com inteligência se modifiquem, porque presto virei
com um rigor tremendo sobre estes Meus filhos, porque lhes dei demais e eles correspondem de menos”!
Mais inteligente que aquilo que vim entregar agora, o Evangelho Eterno, não tem.
Deus disse a mim, antes que eu voltasse à carne: “Filho Elias, no mundo exponha sempre, não imponha
nunca! Nós temos que respeitar nos semelhantes as suas relatividades, o que podem alcançar, ou não. Qual
de nós poria 60 kg nas costas de um menino de 8 anos! Nunca! Mas também isto: Nunca aceite alguém só
pelo fato de ser filho Meu, e seu irmão. Observe sempre o comportamento de cada um, se está com a Minha
Lei, com a Minha Justiça, com os Meus Dons e os Santos Espíritos Mensageiros”.
Eu não vim para impor nada! Agora, na hora de afirmar a Verdade, eu corto reto e profundo, sem olhar
para a esquerda, nem para a direita.
Uma ordem divina: “Filho Elias, no mundo, que ninguém saia de sua frente sem instrução e orações.
É uma ordem divina que eu sigo. Atender primeiro quem vem na minha frente, e não sair sem o aviso Divino
– Instrução doutrinária e orações.
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“Filho Elias, que cada oração que você deixar no mundo valha por um testamento, Faça de cada oração
um testamento. Não leiam as orações... Estudem”!
“Filho Elias, encha o mundo de Verdades Bíblicas e proféticas”.
Vim ao mundo com uma ordem e, depois de estar na carne com mais de 40 anos, fui chamado para
relembrar: “Filho Elias, conte com os pequeninos do mundo, porque os grandes do mundo estão preocupados
com as suas pseudo grandezas”. Os pequeninos não têm motivos para serem egoístas, vaidosos e orgulhosos.
Por enquanto, três defeitos prejudicam os grandes do mundo: egoísmo, orgulho e vaidades. A gente falta com
os pequeninos, o Céu se tranca para a gente.

Reuniram-se todos os tutelados de povos e nações, fizeram um pedido. O Céu me mandou para um local onde
estavam povos e nações. Eu, muito alto, ouvi: - “Filho Elias, olhe para cima, estenda as mãos!” e caíram uvas
das mais finas. Eu era tão grande que, para comer uma uva, curvei-me.
- “Agora, filho Elias, ofereça!”
-“Venham! É de Deus!”, gritei a todos.
Alguns vieram... outros disseram: “Olhe o louco...”
-“Volte-se para trás!”
E vi animais reverentes comendo as uvas.
- “Filho Elias, veja por quem você pede!” (Itápolis, 21/10/88)
Vim ao mundo com uma ordem, e, dentre as ordenanças divinas, respeito esta divinamente: “Nunca
julgue a minha Justiça! Filho Elias, antes de você saber, Minha Justiça já sabia! Lá no mundo, filho, faça o que
puder para ajudar, mas sem julgar a Minha Justiça. Faça o que puder para ajudar, mas não se envolva em
nada”.
“Filho Elias, lembra-te bem: não vá, no mundo, por saber quem você é, passar por cima das obrigações.
A tarefa de restaurar a Doutrina é sua, a responsabilidade é sua, o direito é seu. Se você falhar, os que vêm
após você falham”.
“Filho Elias, não tenha no mundo uma roupa diferente da dos outros, um anel, nada que o torne
diferente. Seja espírito”. Agradeço os títulos a Deus e aos homens. Não vim para isso, nem para ir à presidência
da República, não nasci para isso. Coube a mim entregar a Lei de Deus a agora o Aviso Final.
Eu recebi de Deus uma ordem: “Procure evitar alterar a ordem da Natureza o quanto puder, porque
depois a Lei do Equilíbrio pedirá contas”.
Com 5 anos de idade, recebi uma ordem: tirar o dinheirinho do cofre, comprar uma Bíblia e ler 7 vezes
o Evangelho de Jesus segundo João e depois ler tudo o que quiser e preparar-me.
Em criança, foi-me dito: volte ao mundo com o Espírito sem medida, mas adstrito à vontade de Deus.
Quando eu tinha 14 anos, Jeová me mandou chamar, através de Gabriel, para repetir todos os avisos.
Aos 16 anos, o Céu me mostrou tudo e foi-me dito: “Se quiser, não terá tempo nem para comer, nem para
dormir. Quem tiver de vir a você, Eu, o Senhor, enviarei”.
(*) Eu não tinha 6 anos ainda, quando li na Bíblia tudo quanto tinha de ler. Aos 17 anos tinha escrito um livro:
Que fizeste do Batismo do Espírito Santo? Hoje, se alguém perguntar quanto escrevi no mundo, não saberia
dizer. Até 1939, eu datilografava e mandava para o mundo. Em 39 começou a impressão com uma ordem: “Filho Elias, que ninguém saia de sua frente sem instrução e sem oração”.
Se não acreditam, não dependo do vosso conceito. Trago recado Divino, não de homens.
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“Filho Elias, vó aonde quiser, mas não saia de São Paulo, a cidade que você ajudou a fundar”. Quando
estive em São Paulo para fundá-la, a Jair era filha do dignatário-mor. Colocavam-me sempre na praça da Sé
quando todos da época foram chegando. Esses fenômenos não mais se repetiram. A Natália era filha da Jair.
Depois da entrega dos Dez Mandamentos, Jeová disse a mim: “Agora, filho Elias, acrescente um
mandamento que vale por todos: ‘Conheça a Verdade e pratique o Bem’. E assim será, filho, até a consumação
dos séculos e da eternidade”. Se tirar a Verdade e o Bem, acaba a Lei, por isso o 11º Mandamento “conheça
a Verdade e pratique o Bem”, por ordem de Jeová.
Eu estava na cozinha de minha casa, no Itaim Paulista, e o Gabriel veio dizer que Jeová me mandou ir à
máquina de escrever. Jesus veio e se colocou ao meu lado. Jeová veio e mandou pôr isso no papel e disse:
“Isso é tudo”!:
•
•
•
•
•

Apocalipse 14, 6
Princípio ou Deus
Espírito Filho,
Carro da alma ou períspirito
Matéria ou cosmo

Jeová falando aos Cristos da Galáxia, no meio deles me focalizou e disse: “Filho Elias, que é da Terra: deste
momento em diante, continente contra continente, filhos contra pais etc etc... mas acentuou um ponto:
Quando a imoralidade tiver atingido um ponto julgado inconcebível, haverá o grande cataclismo que produzirá
a grande renovação do mundo (Itápolis, 7-4-82)

O Que Vim Fazer

A Bíblia se afirma incompleta, e só se completará quando se falar tudo sobre a Restauração e outros informes.
Eu não deveria atingir 68 anos na carne. Vocês estão recebendo informes que eram para ser no México.
Eu fui chamado, e Jeová disse: “Filho Elias, pense. A consciência que você tem, se tiver que ficar na carne, o
que você quereria fazer?”
-Não quero ter vontade diante do Senhor.
-Eu quero que Meus filhos queiram, para que Eu determine e lhes constitua mérito.
Eu ia responder, mas Ele disse:
“Vai, filho Elias, e faça!
Vocês estão recebendo informes que eram para ser no México. (Itaim, 4/6/78)
Com o meu assassinato e o de Jesus, e com a corrupção romana, a humanidade chafurdou em guerras, fomes,
pestes, sangueiras. Esta humanidade está igual ou pior que Sodoma e Gomorra. Ficou previsto no Apocalipse
e no Sermão Profético que eu voltaria.
Reencarnei em 1910, aqui na Atlântida redescoberta. Eu não vim curar corpos, não está escrito isso na Bíblia:
“Quando Elias vier...” Vim avisar, final e definitivamente: Cada filho de Deus é uma Centelha Divina que contem
em potencial as Virtudes Divinas para atingir a sagrada Finalidade. Leiam bem o que levam. Vem o Dilúvio...
Das previsões divinas faltam apenas duas: o Dilúvio de Fogo e a expulsão dos espíritos mais rebeldes do
planeta. A humanidade planetária não é só a encarnada. Este Dilúvio de Fogo não vai ser uma guerra atômica,
porque ninguém é estúpido, mas terremotos...
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Vão entender Jesus: - “Ai das grávidas naqueles dias! Os vivos invejarão os mortos. Os homens pedirão aos
montes...!”
Quem leva o que leva para ler, vai saber disso de sobra.
Há dois mil anos, eu era João Batista. Ficou dito assim por Jesus: - “Dos nascidos de mulher, ninguém maior
que João Batista”. Entendam bem, se Deus tirasse de mim e de Jesus os Dons, e da parte d’Ele tirasse os
trabalhos das legiões, nós nada teríamos feito.
A ordem Divina foi, e é: Proclame aos filhos da Terra o Evangelho Eterno. Acabe com os fenômenos brutos.
Procure na inteligência das palavras a solução dos problemas. Que ninguém saia de sua frente sem instrução
doutrinária, sem orações.
Esta humanidade prova que é inferior porque tem trevas exteriores....
Tenho de dizer estas coisas porque está aí uma assembleia espiritual de alto a baixo: Jeová, eu e Jesus, Legiões
Imediatas, e milhões de espíritos precisados. Isso que repito não é para os vossos ouvidos de encarnados. Aí
estão sofredores em fase de recuperação, e trabalhadores que estão em fase de crescimento e que não sabem
o que vim fazer.
Gostaria de nunca mais precisar dizer, mas não é possível.
A Codificação é a introdução do Divinismo. Tinha que pôr agora todo o documentário Bíblico.
Não perguntei nada a homem algum, porque, se perguntasse, entregaria recado de homens. (Itápolis,
17/9/87)
Não vim para curar corpos. Os corpos morrem. Eu não vim por causa do que é efêmero, vim por causa do que
é eterno.
Quem vem a mim só porque está doente, não veio a mim. Vir a mim é somar em doutrina.
Se fosse perguntar a vocês, o que eu faria? Na terra há crimes, droguismos. Ninguém mais fala mais nos 10
mandamentos. Viraram as costas. Se na Índia Deus disse: “Religião é viver os 10 mandamentos”.
Quando entreguei os 10 mandamentos disse a mesma coisa. Vim avisar finalmente e definitivamente: Cada
filho é uma Centelha Divina, contém em potencial as virtudes para atingir a Sagrada Finalidade.
Quem vem a mim não começa de baixo para cima. Chega a hora apocalíptica de começar de cima para baixo.
Não vim ao mundo para condenar ninguém a Justiça Divina é autossuficiente.
Eu vim entregar a doutrina, não vim ser juiz das consciências.
Eu vim por responsabilidade nas costas de todos.
Vim por causa do problema do espírito, dizer de uma vez por todas: Você é uma centelha divina. Você tem
virtudes divinas a desabrochar. Você tem uma sagrada finalidade a ser atingida. Foi para isso que Eu vim.
Vim pôr o capitel no edifício doutrinário do mundo. Sou a síntese de tudo.
Vim dizer para cada um por ordem Divina: Vós sois deuses em fazimento. Divinizai-vos!
Não vim fabricar burros, vim fabricar conscientes.
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Não vim cogitar. Vim afirmar ou negar. Eu sou o fim das informações. Eu sou o começo, o meio e fim da
informática Divina. Neste planeta, por Deus, sou o começo, o meio e o fim.
Vim dizer, nunca coloquem Deus e sua Justiça em escanteio. Digam: religião é viver os 10 mandamentos.
Não vim entregar recados aos retardatários do mundo. Vim entregar recado aos vanguardeiros do mundo.
Não vim para pedir, vim para ordenar porque vim entregar o recado Divino final.
Estou entregando para a Humanidade os dois maiores Códigos:
1° Código de Comportamento: a Lei;
2º Código de Conhecimento – Evangelho Eterno.
Eu trouxe os três diagramas:
1 - o da Matéria, os 9 estados;
2 – dos Céus, os planos
3 – do Espírito.
Matéria, Maya no hinduísmo = ilusão. A matéria é a serva do espírito. A Lei Moral é Senhora.
Dessa Divina Ordem Moral (com 2 pólos: os Dez Mandamentos e o Cristo Modelo) sou o representante: vim
falar da Divina Ordem Moral que rege o Infinito. Trago mais uma vez a espada e a separação. Ao diretor
cumpre, na direção, fazer com que cada um tenha, a seu tempo, o que merecer. O Despenseiro Fiel e Prudente
obedece à Divina Ordem Moral. Não vim ser agradável a ninguém, vim dar um recado. se alguém quiser ser
meu amigo, seja; se não quer, que não seja.
O Espiritismo por aí é muito mixuruca diante do que vim entregar agora. O comércio livreiro espírita não quer
evolução.
O que vim entregar é tão grande que por hora não medem, mas medirão um dia.
Se não acreditam, não dependo do vosso conceito. Trago recado Divino, não de homens.
Na bíblia vim polarizar tudo, não perguntando nada a homem algum.
Tenho muito para vos dizer ainda, mas não podeis suportá-lo (Jesus) ... Eu não vim falar isso, não; vim dar o
Recado Final.
O principal de minha presença no mundo é a Doutrina. Tenho 6 nomes na Bíblia. Comecei como Moisés,
corromperam. Voltei como profeta Elias, restaurei tudo, com grandiosos fenômenos mediúnicos,
corromperam. Voltei como Ezequiel... (Itápolis, 3/11/89)
Predestinada de Deus, alguém que reencarnou com o propósito definido de participar do meu trabalho.
Vim restaurar tudo, vim fazer exclusivamente o que está escrito na Bíblia. O trabalho de Restauração está
feito, o que falta é por Deus.
Vim dizer o recado divino está dado, está em vossas mãos.
Esta Minha Vida
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Estou representando na carne as duas testemunhas do Apocalipse: A Lei e o Modelo.
Eu sou aquele anjo que tem um pé na Terra e outro no mar. Lá sou o tal, a matriz, o espírito. Aqui sou um
duplo muito apagado para entregar o Evangelho Eterno.
De minha parte sou dois. Quando inicia a sessão venho de meu Reino, quando termina, volto para Meu Reino.
Qualquer vidente me vê, entretanto estou na carne.
Quando Eu ando por aí os espíritos que trabalham junto aos humanos familiares, fiscais de ruas, saem dizendo
para todo mundo: olha o Enviado de Deus vai passar por aí e ficam esperando pela estrada.
Eu sou a voz que clama no deserto (deserto humano) disse como João Batista. Agora, nunca mais vi a Terra
como deserto. Terra preparada pelas ciências técnicas. Como poderia encher a Terra de informações sem elas?
Esta é a minha 5ª vida no trabalho restaurador: Francisco de Assis, João Huss, Anchieta, Kardec.
Nos altos planos da vida, todos sabem que não existe ninguém mais alegre do que Eu.
Desta minha vida está escrito: não ficará uma verdade encoberta, uma linha a ser dita. Desta minha vida está
escrito no Velho Testamento: Os mistérios divinos serão manifestos, nada fica para dizer.
Pela representação os Cristos podem dizer: Eu que estou no mundo sou a luz do mundo. Posso dizer: Quem
vem a mim tem encontro com a Verdade.
O triangulo é o meu sinal a mais de 37 mil anos quando deixei ensinamentos na Índia. O triangulo é símbolo
da sabedoria divina.
Muitos que estão muito perto de mim, estão muito longe. Muitos que estão longe de mim, estão muito perto.
Jesus disse os últimos serão os primeiros.
Meu título apocalíptico é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
O que digo aqui é aconselhando. O que digo do outro lado é executando.
Eu não confio em ninguém. Confio no procedimento da pessoa na hora.
Caridade, esmola, eu não faço. As palavras caridades, esmola, ofendem as pessoas. Se o irmão deu a vida pelo
outro irmão, não fez mais que solidariedade humana.
Eu nunca disse a ninguém que Eu abençoo, mas Deus te abençoe.
Se Deus desse a um poste o que deu a mim, o poste faria o que Eu fiz.
Hoje um dia auspicioso para mim, dia de Todos os Santos. No dia de hoje, Eu e Jesus escrevemos a oração a
Maria.
No Natal, Pascoa, Festa Junina, sinto uma profunda tristeza. Se ficasse sozinho num canto estaria chorando,
porque tudo quanto entregamos não era para a Terra estar assim: guerras, fomes e reduzir tudo a um terço.
Este dia (sexta-feira santa) para mim é um dia triste, dia de peso, angústia e desespero.
Ao lado da tristeza por causa da corrupção, a alegria de terminar o trabalho da restauração, a entrega do
Evangelho Eterno. O período do novo céu e da nova terra já chegou.
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Hoje é o dia que muita gente tem que olhar para mim (23/06/1988). Eu gosto muito do dia de hoje, de dizer
mais uma vez Graças a Deus por tudo que fiz nessa encarnação.
Tudo está divinamente feito. Bendito dia de hoje tê-lo vivido.
Entendam bem: se Deus tirasse de mim e de Jesus os dons e da parte dele tirasse o trabalho das legiões, nós
nada teríamos feito.
Nunca ninguém achou comigo um livro. Ler, ler muito, sempre gostei de levantar de madrugada e ler.
Eu respeito duas datas de um sentido doutrinário divinamente glorioso:
1. Deus, quando mandaste que lhe entregasse os 10 mandamentos.
2. Quando mandaste o teu filho Jesus para viver o divino Modelo.
Em doutrina sou exigente. Humanamente procuramos ser simples.
Vim tratar do sagrado problema do espírito.
Um anjo poderoso tereis. Vim entregar, não forjar. Tenho 3 advogados. Um é Deus, o segundo é o Dilúvio e o
terceiro é a expulsão dos cabritos. Se Deus falhasse e o Dilúvio, em que grau de desmoralização ficariam todos.
Minha Infância
Reencarnei no dia 05 de junho de 1910 às 5h30 da manhã, na Atlântida redescoberta, em Itaquera.
Tinha que entregar o Cântico Novo (Apocalipse) ou Evangelho Eterno.
Com 3 anos e meio já sabia que era o profeta Elias e o que o profeta Elias deveria fazer.
Aos 3 anos e meio disseram-me: compre uma Bíblia Antônio Pereira de Figueiredo, leia 7 vezes seguida o
Evangelho de Jesus segundo João. Faça dela o travesseiro da vida.
Luis Turri, italiano, meu primeiro professor, ensinava a fazer risquinhos, comecei a chorar. Tinha 5 anos.
Fui parar na casa de uma professora Noêmia. Ela me ensinou a ler e escrever.
Com 6 anos já tinha lido o Evangelho de João Evangelista 5 vezes e o resto da bíblia.
Eu era menino, tinha meus 6 anos, quando ouvi de um pastor, num culto protestante a que tinha sido
convidado: “A maior as virtudes é a Gratidão; a maior dos defeitos é a ingratidão”.
Aos 17 anos tinha escrito um livro: Que fizeste do Batismo do Espírito Santo?
Lições do céu
Uso a palavra Infinito só com Deus.
O que eu sei de Céu Espiritual, da Verdade, é infinito de celestialidade.
De vez em quando preciso lembrar lições do Céu para mim. Se escrevesse um livro de minhas ligações com
Deus, Jeová e Jesus vou formar fanáticos.
Uma Convenção Divina, num plano absoluto, vários cristos, entre eles estava Eu. Em determinado momento
Jeová disse: Filho Elias, neste pontinho está o planeta Terra, onde tem um corpo. Agora desmanche suas
glórias, torne-se um pontinho, reduza-se e volte para o corpo. Foi um derreter, derreter, derreter, até caber
no corpo.
Derreter de uma coisa Infinita e Eterna até caber num corpo aqui na Terra.
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Era mocinho, meninão, 15 anos. Gabriel veio falar-me dizendo: está na hora de começar seu trabalho. Ele me
chamou à presença Dele e disse isso também: A responsabilidade é sua, o direito é seu, filho Elias lembra bem
você e sua consciência no mundo, mas a carne pode entorpecer.
Lembre-se: se você na Terra encontrar como verdade doutrinária um quartinho de pau a pique e desmanchar,
prejudicou, errou. Se construir um igual, perdeu tempo. Se consertar, melhorou. Se você construir um quarto
de tijolos, melhorou... Foi indo, indo, até dizer: Se você deixar como verdade um castelo com todas as regalias,
um castelo dourado para fazer a liberdade de quem o habitar, ótimo. Vá filho Elias, a liberdade é sua, a
responsabilidade é sua e faça o que puder.
Quando tinha 16 anos, morava na Rua São Caetano 162, me puseram na frente de bastante mesas, cheia de
flores, doces e comidas. A voz Divina: Chegue bem perto, não é bonito?
Isto é apenas exterior, procure ver sob a toalha. Vi embaixo da toalha: bichos, larva, merda. Isso filho Elias é o
religiosismo no mundo. Fora, tudo aparências. No interior, tudo desgraçado. Conserte isso filho Elias.
Se sou o Restaurador de tudo, isso serve de aviso. Uma coisa digo Pai Divino: Eu não sei mais o que fazer.
Confio na Tua Justiça integralmente, no dilúvio de fogo e na expulsão dos cabritos.
Um dia, era mocinho, era meninão de 17, 18 anos, veio alguém, me pegou pela mão, levou-me no centro de
uma cidade, onde tinham todas as nações, todos os povos do mundo, uma praça central, chegou à frente um
anjo Divino, tinha o aspecto da Verdade. Eu olhava para a humanidade. Fiz com a mão, apareceu um monte
de lenha. Faça uma fogueira. Fiz aquela fogueira, naquela chama fui subindo, e Ele ao meu lado, varamos o
espaço, lá no fim um cone, em cima, uma agulha, que varava Infinito. Agarrei nisso, Eu agarrei. Lá senti muito
medo. Filho Elias do ponto em que você está ninguém desce ou se sustenta ou se rebenta.
O espírito disse: do ponto que você está, se cair..... o tombo de uma árvore grande matará muitos.
Há 30 ou 40 anos atrás (04/12/91) isto aconteceu: O Pai me colocou num lugar, não deserto, terra fofa pronta
para a semeadura, ao lado um manuscrito. Fiquei plantado naquilo sozinho. A voz: Filho Elias observa, olha
para cima. Olhei, veio um jato de luz e se transformou numa chave, caiu a cinquenta metros. Nisso apareceu
um menino de 10 a 12 anos. Falei: Fulano, vá buscar aquela chave. Ele voltou, tem uma frase escrita de Deus
para Osvaldo Polidoro. Era uma chave grande, disse: Não posso carregar.
De cima uma voz: Filho, veja, são cofrinhos, e olhe do lado que tem uma chavinha que abre os cofrinhos. Pegue
a chavinha vá abrindo os cofres. Fui abrindo, estavam cheios de peças, ferramentas comidas.
A voz: filho Elias, no curso da vida vá abrindo os cofres e distribuindo.
Deus funde tudo isto nesta verdade: Religião é viver os 10 mandamentos. Neste momento Pai Divino, Eu
agradeço.
Em 1939 João Evangelista veio transmitir um recado de Jesus. Saímos, 4 horas da manhã, e entramos na livraria
“O Pensamento”. Lá, João pegou um livro e disse: -“Venha buscá-lo! Tem um trabalho grande para fazer sobre
ele”. No dia seguinte fui buscá-lo, era “A Vida Além do Véu”.
Com aquele livro fiz palestras no Céu e na Terra.
Uma noite voltou o João e disse: - “Jesus tem algo para falar-lhe”. Num reino que não é o meu, Jesus estava lá
com aquele livro. Jesus disse: - “Vamos entregar este livro àquela máquina informativa (Francisco Cândido
Xavier) e que saia uma série explicando o Céu de alto a baixo – a série André Luís.
“Não estava como queríamos”, conversei. “Não há possibilidade”, foi a resposta.
Ficou num céu de feridas, loucura...
A 2ª Guerra Mundial custou 62 milhões de vidas. 36 horas antes de rebentar, João Evangelista chamou-me na
Tchecoslováquia, no interior de uma igreja, no altar de João Batista. Gente rezando, chorando e pedindo que
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não houvesse guerra. Entrei na imagem e disse ao João: Eu também peço com eles, como encarnado desejo
que não haja guerra mas sei que é em contrário.
Nisso Gabriel apareceu e disse: Suba por aqui, pela faixa de luz, num plano azulino dourado, fui à presença de
uma comissão, dentro da jurisdição planetária, de uma reunião composta pelos espíritos mais velhos do
planeta presidido pelo Sócrates. Ele levantou-se, fiz reverencia e ele me disse: Fala. Eu falei: Vim da Terra, lá
estavam orando para que não haja guerra. Aquela imensidão de gente, havia dor.
Sócrates foi varando com os olhos um por um, cada um fez um sinal com a cabeça. Disse: É impossível.
Não é possível deixar de haver guerra. É necessário que haja um grande expurgo.
Depois da guerra, não houve vontade de acertar.
Se ficassem com a Lei, o Cristo e a Revelação, hoje a grande renovação seria como pão de ló.
Quando vim ao mundo ouvi: “Se ficarem com você, o que fez como Elias, será como grão de areia. Se ficarem
contra você e sua gente será a maior dor”.
Passada a guerra, voltei à presença Dele e disse-me aquilo que deveria acontecer: “agora pela sua mão não
mais acontecerá, mas lá pelo ano 2500 ou 2600, pelas mãos de outro, sob seu governo.
A França virou as costas a Kardec. Entre os anos 1910 e 1920 a Inglaterra deu a Vida Além do Véu e As Vidas
nos Mundos Invisíveis, viraram as costas. Estamos preparando tudo para dias muito tristes. Que nada fique
sem ser abalado, mas que tudo mude no sentido da sagrada finalidade do espírito.
Há 30 anos (1975) estávamos sobre o Oriente Médio, eu e Jesus e João, conversando sobre o fim da primeira
metade evolutiva e a entrada no Novo Céu, o que coincide com o fim do II Milênio e a entrada no III. Tudo foi
visto, ficou dito, dê no que der. A Ordem Divina é o destino de cada espírito filho de Deus e não a falsa
Civilização.
Foi apontado do Médio ao Extremo Oriente, do Médio para o Norte... tudo será abalado. Eu digo que não
quero outra coisa. Digo hoje para a terra: “Que nada fique no lugar; que tudo seja abalado, doa a quem doer.”
Não cuidar da falsa paz.
Quanto ao Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, quando foi ordenado para este livro ficar no mundo, fui
colocado no centro de uma terra arada, fofa, pronta para semear.
De repente, a Voz Divina: “Filho Elias, olhe para cima! ” e de Jeová veio um livro, o Evangelho Eterno. Ele veio
parar nas minhas mãos e ouvi: - “Ponha-o em sua mão direita! ”
O livro se transformou em um grão de trigo e então ouvi:
- “Filho Elias, ponha-o na terra e veja como se reproduz! ” (quando eu tinha 8 anos, a Secretaria de Agricultura
havia mandado um quilo de trigo para semearmos, eu conhecia o grão).
E aquele grão de trigo germinou, foi crescendo, crescendo e invadiu mundos e humanidades... e a Voz disse:
- “Filho Elias, assim acontecerá com este livro, o Evangelho Eterno! Assim será Filho, esta semente que você
está plantando é de mundos e humanidades. Filho Elias, Eu quis fazer isso por seu intermédio neste planeta
cujo grau é de expiação com a humanidade de evitas primitivos e adamitas criminosos. Quis fazer isto porque
muitos e muitos mundos e galáxias nunca tiveram recebido nada deste jeito, nunca! ”
“Você sabe o que significa a Flor de Lotus que se levanta do lodo... é o símbolo da pureza. A você como meu
delegado, veja o encargo que lhe dei para a eternidade a fora. Nenhum planeta, nenhuma humanidade irá ler
jamais outro Evangelho Eterno, uma outra Bíblia Minha, é esta! ”
Por isso mesmo que Eu digo a vocês: o que é isso Pai Divino? O que é isso que o Senhor quis fazer assim? Pelo
infinito, nunca mais alguém terá do Senhor outra Regra Divina de conduta que não seja o Evangelho Eterno e
Orações Prodigiosas.
Falou de um porvir Eterno: “Aqueles que ainda não existem, aquelas humanidades que ainda não existem,
mas vão existir, vão ter como lema de conhecimento e conduta isso que você veio entregar nesse planetinha,
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nesta humanidade de expiações. Como tudo, tem que começar de baixo para cima. Eu quis assim! E digo uma
coisa, filho Elias, você não vai ser lembrado como Osvaldo Polidoro. Vai ser Elias, o Meu delegado! ”
Reuniram-se todos os tutelados de povos e nações, fizeram um pedido. Quero dizer isso, o caso das uvas, não
faz 1 ano (07/10/1985). Sou aquele anjo do Apocalipse que tem um pé na terra, outro no mar. Fora da carne
sou o intermediário. Me dirigi a Jeová, os dois na carne e fora.
Jeová me colocou num ponto em que tinha a humanidade do planeta à frente, local onde estavam povos e
nações. Eu, muito alto, ouvi: - “Filho Elias, olhe para cima, estenda as mãos. Estendi. Veio de Jeová uvas das
mais finas. Minhas mãos pareciam do tamanho do planeta. Ele me encheu de uvas. Eu era tão grande que,
para comer uma uva, curvei-me.
“Agora, filho Elias, ofereça, clama, convide a humanidade para comer uvas! ”
“Gritei, chamei, clamei. Venham comer, é de graça! Veio um número mínimo, nem um por mil se retiravam
genuflexo
Jeová, chama! É de Deus! Elas gargalhavam, olha o louco!
Filho Elias, vire para o outro lado. Estavam todos os animais: Venham comer, é de Deus! Eles vinham. Quanto
mais comiam mais aumentavam. Riam e saiam agradecidos.
Filho Elias, veja por quem você pede! Tudo quanto ofereço, desprezam, blasfemam. Por quem você pede não
tem jeito, só a Vergasta Divina.
O que tinha Eu a dizer, a esses espíritos que pedem. Pediram, está pedido, está transmitido.
Antes do diluvio de água acontecia a mesma coisa. Fazer o que mais?
Isso eu preciso falar. Foi o que de mais triste que eu vi no mundo. Eu quero que céus e terra fiquem sabendo
disso.
O Céu me pôs numa praça onde estavam todos os habitantes da terra. Eu estava muito alto. Veio uma mulher
vestida de preto, capenga, triste, pés sujos, encarcomidos feios, vestes esfarrapadas. Era a expressão da
miséria. Desci, fui ver a velha de perto suja, cadavérica, triste. De tanto desespero, só sobrava inteligência na
expressão dos olhos. Voz Divina disse: - “Filho Elias, olhe o que fizeram com a Verdade no mundo! Faça alguma
coisa...” Voltei em prantos. Pensei que não tinha nada mais triste para ver. Me enganei.
Oito dias depois, na mesma praça, desci, aquela tragédia feita mulher, suja, olhei no semblante aquele olhar
inteligente não tinha mais, estava louca.
Voltei no corpo e chorei mais ainda. A voz divina: “Filho Elias, olhe o que fizeram com a Verdade no mundo!
Faça alguma coisa por Ela! ”
Digo para mim neste momento, o que mais poderia fazer? O que tinha de ser feito está feito.
O Evangelho Eterno está no mundo. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. Não nós, que vamos embora.... Na
prática, só três coisas: a Lei a ser vivida, os Dons a serem santamente cultivados e os Espíritos, os Anjos
Mensageiros, da carne e fora dela.
“Encha o mundo, filho Elias, porque presto virei com o Dilúvio de Fogo”.
No século fui o papa apóstata, Damião, esquartejado pela Igreja. (Santana, 27/7/ 86)
Hoje 19/09/1979, depois das seis horas me tiraram do corpo e me colocaram numa praça onde foi trazido
gente de todas as raças e nações, e foi ordenado que Eu iria falar.
Assim que foi avisado que eu falaria sobre a Lei de Deus, foi saindo a turma, virando as costas, só ficando
aquela coroa de trabalhadores que me acompanha. Daí a voz de Jeová que disse: “ Só resta o diluvio de fogo,
o expurgo”.

Prorrogação do tempo de vida
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Sou Filho Elias, sou Pai e não padrasto. Sua presença no mundo me facilita. Enquanto você estiver no mundo,
tenho a possibilidade de diminuir a quantidade de cabritos, vá ficando mais um pouco. Estou cansado mas
fico. Faz 30 dias que Deus me falou isso (02/02/1994).
Eu não deveria atingir 68 anos na carne, vocês estão recebendo informes que eram para ser no México. Fui
chamado e Jeová disse:
- Filho Elias, com a consciência que você tem, se tiver que ficar, pense na carne, o que queria fazer?
- Não quero ter vontade diante do Senhor.
- Eu quero que meus filhos queiram para que Eu determine e lhes constitua o mérito.
Eu ia responder, mas Ele disse: - Vai Filho Elias e faça!
Vocês estão recebendo informes que eram para ser dos meados do século que vem em diante, no México
(14/06/1978).
Filho Elias você não ficará um minuto a mais do que o necessário. (1978).
A Direção Planetária foi assumida no dia de Todos os Santos de 1960. Naquela imensidão de luz e glória, Jeová
disse: - “Agora, Jesus, para que se cumpram as profecias dos capítulos 12 e 19 do Apocalipse, entregue a
Direção Planetária ao Profeta Elias”.
Jesus diz: - “Irmão e Amigo Elias, lastimo muito entregar-te a humanidade como ainda está, porque por quanto
Deus deu, não correspondem”.
Nunca passou ninguém no mundo pela Terra maior do que Eu.
Isaias cap 11 – Sou a raiz e Jesus o broto novo. Sou o prometido pelas escrituras de quem Jesus falou: - Dos
nascidos de mulher ninguém maior do que João Batista.
Sou vosso diretor planetário. Se couber na sua cabeça, coube. Se couber na vossa consciência, coube. Se não
couber, não faz diferença.

Ubiquidade
Mar, um pingo d’água constituído de milhões de células. Mergulhe no mar, onde estarão as células? Assim o
filho de Deus, quando retornar ao Absoluto, é Deus participante da Divina Ubiquidade.
Faz 3 ou 4 anos que isto estava acontecendo no plano do Cristo da Galáxia (lá ninguém está perto nem longe,
é o Princípio da Ubiquidade). Estava Jeová falando aos Cristos das Galáxias. Em determinado momento, ele
me falou:
- “ Filho Elias, você que é da Terra, lembre-se bem das profecias ao findar do II Milênio: continente contra
continente, países contra países, religiões contra religiões... etc. Os maiores homens falarão as maiores
asneiras, imoralidades. Quando a imoralidade atingir um ponto inconcebível, haverá o Apocalipse. Faça o que
puder para ajudar; não se envolva em nada”!

Divulgação da Doutrina
Até 39 eu datilografava tudo o que tinha que fazer mandava para o mundo. Em 1939 começou a ser impresso;
Jeová mandou sintetizar e consertar a Lei e pôr uma oração (escrevi a de Bezerra) e mandou para o mundo.
Em 39 começou a impressão com uma ordem: - “Filho Elias, que ninguém saia de sua frente sem instrução e
sem oração”.
Se não acreditam, não dependo do vosso conceito. Trago recado Divino, não de homens.
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Hoje se alguém perguntar quanto escrevi no mundo não saberia dizer.
Boletins e Livretos

Quando desencarnei na França, recomendou o Cristo da Galáxia, o Anjo do Sarçal (sarça ardente que não se
consumia) – “Filho Elias, arregimente a turma servidora e parta para a Terra do Cruzeiro do Sul. Lá, onde
entregou a primeira Bíblia do mundo, a Popol Bug, lá entregará a última, que é o Evangelho Eterno, o Cântico
Novo prometido por Deus no Apocalipse. É o de Deus, não de emissários”.
Escrevi 500 ou 600 livros, entre grandes e pequenos; boletins de 4 páginas, escrevi 2087, estratificando o
Evangelho Eterno... o quanto está abarrotado quem sabe é Deus. Não tem nenhum vidente que possa contar
o número.
Convém que toda pessoa que vem procurar, que leve o compromisso de orar, ao deitar, a Oração a Bezerra
de Menezes e a Oração dos Pretos Velhos, pedindo a Deus nesta ordem: Deus, Bezerra, Osvaldo Cruz, o Seabra,
Maria Madalena, Nero, Maria Conga.
Procurem ter os livretos para distribuir às pessoas que lhes procurarem.
No mínimo, entreguem o boletim que contém a Oração dos Divinistas, para que leiam, de preferência na hora
de deitar. É a oração das orações. (Itápolis, 17/9/87)
Comecei entregando o Espiritismo. Agora o Evangelho Eterno é o Divinismo. Em cada boletim há a
estratificação do Evangelho Eterno.
Atender um por um é quirela, coisinha. Vim para a parte informativa, desabrochar o Deus Interno. Um simples
boletim de 4 páginas, para quem quiser entender, chega e sobra! Nesta hora crucial do planeta... ide e
informai!
Espíritos de um certo nível pegam duplos de livros e boletins e distribuem (dia em que chegou a Itápolis, 8/11/
86). Não faltam também espíritos tradutores.
Uma tarefa: para pôr textos bíblicos (fora os Evangelhos) na Codificação, eu poderia ter desencarnado. Jeová
me chamou: - “Filho Elias, isto está feito, falta o resto. Encha o mundo de documentário”. Em 1939, quando
saiu o primeiro boletim com o documentário bíblico e uma oração, nunca mais parou. Mas faltava o Evangelho
Eterno. Quando estou na máquina, eu não sei a fronteira entre Deus e o resto.
São 1785 boletins até hoje. Vim tratar do Informe Divino. Quem vem a mim só porque está doente, não veio
a mim. Vir a mim é somar em Doutrina.
Esse boletim é o título 2000: “O Anjo do Sarçal vos informa”. (Itápolis, 9/6/88)
Boletins de 4 páginas, escrevi 2069 até hoje. (Itápolis, 16/2/89)
São 2134 boletins de 4 páginas neste lado, porque muitos foram escritos para a humanidade desencarnada,
próxima à Terra. (Itápolis, 30/10/89)
São 2074 títulos de boletins. Leiam bem o que levam, porque não findará o II Milênio sem as punições
previstas. A hora é chegada. Ninguém vai tirar os cataclismos do fim do II Milênio. Valham-se das orações e
das águas fluidificadas. (Santana, 13/3/89)
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Vejam bem o que vim fazer (boletim 2142): Vim dizer ao mundo, de uma vez por todas, “Não coloquem jamais
Deus em segundo lugar!”
Com esses dois boletins, podem jogar as Bíblias do Mundo fora. (PS: NÃO FOI ANOTADO O TÍTULO)
Um padre disse para prezarmos o corpo porque Deus nos fez à imagem e semelhança d’Ele, por isso esse
boletim de hoje: “É ao espírito a quem Deus fez a Sua imagem e semelhança, total Divina destinação”. Não
leiam o boletim de hoje: estudem!” (Santana, 7/3/88)
Usar boletins para fazer vento... que inglória função! Eu não usaria um boletim para esse fim.
O porvir dirá o que vim fazer. Leiam bem o que ficará publicado no mundo, porque ninguém tirará um ceitil
sequer. Foi para este lugar a que fui mandado e vim na hora certa para entregar o Programa Divino e Curas
Espíritas. Eu não quis pôr Evangelho Eterno porque o mundo está cheio de evangelhos.
Os boletins foram feitos sob um controle muito grande de Jeová. Quando eu tinha 15 ou 16 anos vi isto:
Puseram-me no seio de uma praça que simboliza a Humanidade. Ouvi uma voz : “Filho Elias, olhe para o Norte
da terra!” Vinham de lá transportes para o povo, cavalos, etc. “Filho Elias, encha a terra de informes divinos,
porque eles andarão pela terra com todos estes transportes” E cinco dezenas de anos depois, eles estão
andando pelo mundo... (1978)
O primeiro impresso que saiu de Ordem Divina foi um boletim com a oração de como se faz água fluida. Aquilo
que não começa com oração, ligação com o sagrado Princípio, ou Deus, não pode ir para a frente.
Ultimamente, há dois fatos a considerar:
-Condensar os Ensinos Iniciáticos num mínimo de papel
-De uns 2 ou 3 anos para cá, Israel está mandando avisar os judeus, porque tudo veio dos Judeus.
Um livreto com 32 páginas acabou de sair. Este livreto, ficando como está, pelos anos afora, vai chegar e
sobrar. Tem as leis, os Dons, o agente de ligação. (Itápolis, 10/3/88)
Todo escrito concentra um poder vibracional pelo que contém. Este livreto de 34 orações contém um poder
vibracional tremendo.
Aos frequentadores: - “Tenha este livreto à cabeceira da cama e da vida. Faça uso de seus ensinos e orações.
Leia a Poesia Deus, entrem em contato com o Princípio o mais profundamente possível!”
Procurem ter os livretos para distribuir às pessoas que lhes procurarem.
Evangelho Eterno

Quanto ao Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, quando foi ordenado para este livro ficar no mundo, fui
colocado no centro de uma terra arada, fofa, pronta para semear.
De repente, a Voz Divina: “Filho Elias, olhe para cima! ” e de Jeová veio um livro, o Evangelho Eterno. Ele veio
parar nas minhas mãos e ouvi: - “Ponha-o em sua mão direita! ”
O livro se transformou em um grão de trigo e então ouvi:
- “Filho Elias, ponha-o na terra e veja como se reproduz! ” (Quando eu tinha 8 anos, a Secretaria de Agricultura
havia mandado um quilo de trigo para semearmos, eu conhecia o grão).
E aquele grão de trigo germinou, foi crescendo, crescendo e invadiu mundos e humanidades... e a Voz disse:
- “Filho Elias, assim acontecerá com este livro, o Evangelho Eterno! ”
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O Evangelho Eterno que Eu vim entregar é para dizer a vocês acima de tudo que vivam com a consciência
voltada à Sagrada Finalidade da existência, que é reintegrar um dia outra vez à Unidade Divina.
Eu não vim historiar, vim completar, entregar a Bíblia de Deus e com ordem de cortar reto, profundo, sem
olhar para a esquerda nem para a direita. Vim fundir todas as verdades numa só: O Evangelho Eterno.
Evangelho Eterno: documento maior que este não existe!
O Evangelho Eterno brilha como o próprio Deus.
Dos livros do século passado, (XIX), em termos de Moral, não tem o que acrescentar; em termos informativos,
sim. Não há nenhum livro ainda como o Livro dos Médiuns. Até agora foi de baixo para cima. Agora, com o
Evangelho Eterno, o conhecimento é de cima para baixo.
Saibam fazer uso desta mensagem Divina Final: o Evangelho Eterno (Itápolis, 26/6/88)
O Evangelho Eterno que vim trazer é Divinismo, é de Deus, mas, se puderem ser cristãos, é bom!
Quem quer ficar bem Divinista é só saber ler. Viver, conscientizar as pessoas da Sagrada Finalidade a ser
atingida. A maior sentença do Primo Jesus: “O Pai é Espírito e Verdade e assim quer que Seus filhos venham a
ser”. (Itápolis, 31/10/88)
Olhem bem que até agora, toda a bíblia funciona em nome de quem a enviou: Buda, Moises, Jesus, Maomé,
tudo isso. O Evangelho Eterno que tendes agora a disposição, Eu vim entregar e irão forjar, é de Deus, não é
minha.
Não ponho autógrafo neste livro porque o autor é Deus.
O Evangelho Eterno é de Deus e Jeová que guia manda escrever: Isto que o Polidoro está entregando no
mundo é Meu, diz Jeová. Leiam bem o que levam. Leiam, aprendam e procedam.
Vocês gastam muito dinheiro com coisa que vira lixo. Estou dizendo aqui hoje, comprem o livro, a última Bíblia.
É a primeira vez que falo isso e talvez seja a última, não sei se vou falar noutro lugar (Itápolis 9/11/1980).
Até agora foi de baixo para cima. Agora com o Evangelho Eterno o conhecimento é de cima para baixo.
A entrega do livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, foi feita em etapas segundo a humanidade foi
suportando receber tais informes. Foi um trabalho cuidadoso que requereu jogo de cintura.
Todas as gerações do planeta não receberam o Evangelho Eterno. Tomara que cada um ao receber isso, tenha
inteligência suficiente para saber o que fazer porque terá muita responsabilidade.
Nem todos vão receber o Evangelho Eterno, nem por sonho! Haverá a expulsão de dois terços do planeta. Os
não-cabritos é que serão os herdeiros do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno não é para quem quer, é para
quem merecer! (Santana, 5/6/87)
Os últimos serão os primeiros. Quanta gente que recebeu tanta coisa através dos séculos, não tem o Evangelho
Eterno que eu estou entregando agora.
É a primeira vez que se entrega uma bíblia, sem correr o risco de vida e morte, mas houve uma advertência
de Jeová: Toma cuidado Filho Elias porque mais uma vez poderão tirar-lhe a vida.
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Tese que dá autoridade ao título de Eterno do livro Evangelho Eterno são os 4 itens – Apocalipse 14 de 1 a 6:
Princípio ou Deus/ Espírito Filho/ Carro da alma ou períspirito/ Matéria ou Cosmo.
O que fiz no século passado não serve nem de fichinha para o que fiz agora, porque agora entreguei o
Evangelho Eterno prometido no Apocalipse.
No Apocalipse o livro doce na boca e amargo no ventre, fácil de ser entendido e difícil de ser vivido, é o
Evangelho Eterno.
O Cântico Novo, vim entregar o capítulo 14 do Apocalipse. Aqui sou o reflexo apagado o suficiente para
entregar o Evangelho Eterno.
O Brasil está previsto no Apocalipse. Está predestinado a ser o Capitão espiritual do mundo. Brasil, coração do
mundo e pátria do Evangelho... é do Evangelho Eterno!
Quando desencarnei quando Kardec, disse Jeová: - “Filho Elias arregimente a turma e parta para a Terra do
Cruzeiro do Sul. Lá, na Atlântida redescoberta, onde escreveram a primeira Bíblia, a Popol Bug, escreverá a
última: o Evangelho Eterno”.
Evangelho Eterno: esta última Bíblia será para aqueles que vierem a merecer a terra do Porvir.
Eu-verdadeiro sou lá. Aqui, na carne, sou uma sombra daquilo, apenas para entregar o Evangelho Eterno.
Evangelho segundo o Espiritismo é recado de espírito. O Evangelho Eterno é recado Divino. (Itápolis, 1/3/87)
O Evangelho Eterno é de Deus, e Jeová quem guia, manda escrever. “Isto que Osvaldo Polidoro está
entregando ao mundo é meu!”, diz Jeová. “Leiam bem o que levam. Leiam, aprendam, procedam!” (Itápolis,
25/5/87)
O Evangelho Eterno será o condutor do comportamento humano no Novo Céu e na Nova Terra.
Antes, eram 11 as Grandes Bíblias na Humanidade, agora vocês têm a 12ª, o Evangelho Eterno.
Estou entregando para a Humanidade os dois maiores Códigos:
1° Código de Comportamento: a Lei;
2º Código de Conhecimento – Evangelho Eterno.
Cântico Novo, o Evangelho Eterno. (Itápolis, 21/3/88)
Feliz aquele que reconhecer o Evangelho Eterno. Triste daquele que virar as costas para isto.
Aquele que chegou a conhecer o Evangelho Eterno nunca mais se livrará da responsabilidade, e para ele já
começou o Novo Céu e a Nova Terra.
Aquele que empunhou o Evangelho Eterno nunca mais se livrará da responsabilidade. (Santana, 18/7/86)
Sempre tereis que ter o Evangelho Eterno, a Bíblia Final, como o alicerce de tudo. Não adulterar!
Kardec traduziu Carisma por Mediunidade. Inventei médium, espiritismo, perispírito. Agora vim entregar o
Evangelho Eterno, o Cântico Novo.
O Evangelho Eterno é Deus manifestado intelectualmente. Quanto o Evangelho Eterno vai custar a muita
gente...
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Quero dizer a vocês: eu e Jesus fomos enviados para entregar Documentos Divinos. Nós vamos embora. Fica
o Evangelho Eterno. Saibam ficar dentro do recado Divino: A Lei vivida, o exercício dos Dons, e o intercâmbio
com os espíritos. Não precisa biblioteca para saber! Não podemos deixar de ir embora. Quem fica é o Divino
Documento... cuidado!
Um dos 10 Dons de Paulo, o discernimento dos espíritos... não encontrei uma só pessoa que pudesse discernir
bem os espíritos. Não encontrei ninguém com esse Dom.
“Não creiais a todo espírito”. Temos que ir embora, fica o documentário, e vão ter contato com espíritos.
Antes de chegar na Direção Planetária, há muitos níveis de espíritos. No exercício dos Dons, o contato com
espíritos... saibam discerni-los.
Não ponham o que é menos na frente do que é tudo. (Não ponha o Evangelho Eterno atrás do Evangelho
Segundo o Espiritismo). Se começarem a pôr o que é menos na frente do Evangelho Eterno, a vara de ferro vai
funcionar! Abram os olhos! Se vocês têm o Evangelho Eterno, o livreto de 32 orações e uma Bíblia, saibam
usar!
Viver a Lei, praticar Santamente o Mediunismo, assimilar a Sabedoria do Evangelho Eterno.
Eis o que Deus quer de Seus filhos. (Itápolis, 04/12/1987)
“Diga aos meus filhos da terra, encarnados e desencarnados, que aqueles que conscientemente conheceram
o Evangelho Eterno, para eles já começou o Novo Céu e a Nova Terra” (Itápolis, 21/5/87)
“Vai filho Elias e troque o nome, ponha Aviso Final, porque é. Não mudará este século sem que tremendíssimos
acontecimentos façam abalar toda a terra” (Itápolis 9/9/76)
Resumindo: - “Elias, faça no mundo apóstolos da Verdade, pela divulgação da Verdade”.
O Evangelho Eterno é Deus manifestado intelectualmente. Quanto o Evangelho Eterno vai custar a muita
gente...
No outro lado, o Evangelho Eterno está brilhando como o próprio Deus. (28/9/86)
Vejam bem, vocês, o que vão fazer com o Recado Final, o Evangelho Eterno. Ninguém que sirva de pedra de
tropeço ao Evangelho Eterno ficará impune.
Isto Deus disse: Filho Elias deixe isso no mundo para os que sobrarem do Diluvio de Fogo. Que vivam com a
consciência voltada a Sagrada Finalidade da existência que é o retorno ao Total Absoluto.
Não vim para dar receitas, curar corpos. Os corpos morrem. A Doutrina que vim entregar... derreterão céus e
terras, o Evangelho Eterno não.
Entre no Evangelho Eterno para que, um dia, o Evangelho Eterno possa entrar em si.
“Filho, glória sua, Cristos de outros planetas virão à Terra saber como se entrega o Evangelho Eterno” (Itápolis,
27/11/86)
Algum dia, não mais sabereis do Evangelho Eterno, sereis o Evangelho Eterno! (Santana, 5/6/87)
Sempre tereis que ter o Evangelho Eterno, a Bíblia Final, como alicerce de tudo. Não adulterar.
Evangelho Eterno implanta o Divinismo
O Evangelho Eterno implanta o Divinismo, e o próprio Deus disse: “Nunca houve Galáxia existente até aqui em
que alguém entregasse o Divinismo, todos entregaram em nome de enviados de Deus. É Cristianismo,
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Bramanismo, Vedismo, Zoroastrismos, Budismo, tudo isso... mas Divinismo só agora quando você veio
entregar neste planeta porque eu quis que fosse assim”.
Não vim discutir, vim entregar o Divinismo, o recado final.
Doutrina pura eu chamo ter consciência de Deus, ter consciência de Sua Justiça, ter consciência dos Dez
Mandamentos, dos Dons do Espírito Santo, dos Santos Anjos. Destes cinco itens eu ressalto um: Viver os Dez
Mandamentos.
Até agora ensinei a pedir a Deus através de nós, eu e Jesus. Agora estou ensinando a pedir diretamente a Deus
porque vim entregar o Divinismo.
Até aqui aprenderam de baixo para cima, agora terão que aprender de cima para baixo.
Entregando o Espiritismo no século passado e o Divinismo agora, terminei minha tarefa de informática Divina.
Aguardem os acontecimentos.
Aos vanguardeiros de tudo que puder, dê tudo o que puder, porque de elo em elo irão entregando o Divinismo
até os confins da Terra.
Em Doutrina quem não sabe, aprenda, quem sabe, aperfeiçoa, é a mesma coisa que no militarismo.
Doutrina é conhecimento, o comportamento depende de nós.
Aquele que se identifica com a Doutrina, muito bem. Convide teu irmão 3 vezes, senão, deixe-o. Não te atrases
por ele.
Para pano velho virar novo, só Deus fazendo a renovação com as Leis da Natureza.
Fácil é entrar na Doutrina, difícil é a Doutrina entrar no indivíduo.
Vireis a ser Divinista, mas por enquanto, se puderem ser cristãos, já é bom.
Começar com Kardec é bom, terminar com Kardec é ruim.
E chamarão Israel dos quatro cantos da terra para o testemunho, e o espírito é Doutrina chamando dos quatro
cantos do mundo para o Brasil.
Filho vai ser muito fácil vir a ser Divinista, mas vai ser bastante difícil e trabalhoso o Divinismo entrar nas
pessoas.
Que os Divinistas desde já procurem estabelecer os alicerces da Divina Civilização.
Divinista tem que ser mensageiro de Deus encarnado.
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