
ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS
Ao Sagrado Princípio do Todo invocamos, do mais íntimo de nossa Consci-

ência, em sinal de reverência à Verdade, ao Amor e à Virtude, propositando 
cooperar junto às Legiões de Pretos Velhos, Índios, Hindus e Caboclos, para 
os serviços que são chamados a desempenhar na Ordem Doutrinária.

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

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

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

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

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

Que as legiões de Caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que pere-
grinam a encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos 
possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da 
Moral, do Amor, da Revelação, da Sabedoria e da Virtude, pois que, fora 
dessa Ordem Doutrinária, não há Evangelho.
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ALGUMAS DAS PODEROSAS ORAÇÕES, EXTRAÍDAS DO LIVRO – EVANGELHO 
ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS – QUE É O EVANGELHO ETERNO, O DE 
DEUS, PROMETIDO NO APOCALIPSE, 14, VERSÍCULOS DE 1 A 6, QUE SERÁ 
O ROTEIRO DIVINO, DOS QUE SOBRAREM DAS PUNIÇÕES APOCALÍPTICAS, 
PREVISTAS EM MATEUS, CAPÍTULOS 24 E 25, E NO APOCALIPSE, CAPÍTULOS 
17, 18, 19 E 20.

A ORAÇÃO DOS DIVINISTAS, DOS FIÉIS A DEUS, SENHOR ABSOLUTO:
Peço-Te a Graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra 

os DEZ MANDAMENTOS!
Peço-Te a Graça, ó Sagrado Princípio, de nunca propositalmente, vir a blas-

femar contra os Dons do Espírito Santo, Carismas ou Mediunidades!
Peço-Te a Graça, ó Divina Causa Originária, de jamais nas minhas obras, 

negar os Divinos Exemplos de Jesus!
Peço-Te a Graça, Pai Divino, de jamais negligenciar perante as Divinas 

Promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22, do Apocalipse, o Livro dos 
Eventos Porvindouros!

Peço-Te a Graça, ó Deus, de jamais duvidar dos Teus Santos Anjos, dos 
Mensageiros de Teus Ensinos e os Entregadores de Tuas Divinas Bênçãos!

Enfim, Senhor, peço-Te a Graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por 
negar Tua Existência, Teu Infinito Poder e o Sagrado Destino que reservas a 
Teus filhos!

ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES
Nós Te rogamos, Pai de Infinita Bondade e Justiça, as graças de Jesus Cristo, 

através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles 
nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem 
merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a 
passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a Verdade e assistindo a 
todos quantos apelam ao Teu Infinito Amor.

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

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

(Quem foi Bezerra de Menezes? Foi a última encarnação do Apóstolo Lucas, 
o Médico, o que escreveu um dos Evangelhos e o Inconfundível Livro dos Atos 
dos Apóstolos).



PRECE AO ANJO GUARDIÃO
Pai Divino, Sagrado Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, Causa 

Originária do Espírito e da Matéria, dos Mundos e das Humanidades, e das 
Leis Regentes Fundamentais, da mais Absoluta às mais relativas.

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

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

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

ORAÇÃO PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA
Peço a Deus, o Princípio Onipresente, Onisciente e Onipotente, e ao Cristo 

Planetário, forças para as Legiões Angélicas ou Mensageiras, para que possam 
lutar contra o Mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo.

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

Rogo a Deus, que enviou o Verbo Modelo, para entregar o Glorioso Pente-
costes, ou Derrame de Dons Mediúnicos para toda a carne, para que a Huma-
nidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça 
recebido, nutrindo verdadeiro respeito à Doutrina do Caminho.

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

E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às Legi-
ões Angélicas e Socorristas e ao meu Espírito Guia ou Anjo Guardião.

ORAÇÃO A MARIA
Meiga filha do Eterno Pai, amparai aos que peregrinam os rincões inferiores 

da vida, para que neles aflore o desejo de Conhecimento, Certeza e Bonda-
de, deixando de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as 
formas inferiores de culto espiritual.

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

Doce Mensageira do Amor, derramai vossa ternura maternal sobre os cora-
ções aflitos, para que se elevem às alturas do trabalho redentor.

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

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

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

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

Sede a luz, ó Maria, daqueles olhos que não podem ver.
Amparai, ó Senhora, aos que fraquejam ao longo dos caminhos da vida.
Ouvi, ó Símbolo das Mães, a voz dos que não podem falar.
Enxugai a lágrima, ó meiga irmã, daqueles que padecem falta de misericórdia.
Dominadora de paixões, sede o anjo guardião, daqueles que temem resva-

lar nas vielas do pecado.
Consoladora dos aflitos, ungi com o Bálsamo do Amor aos que se encon-

tram de coração angustiado.
Guiai os passos, ó doce amiga, dos que tendem a desanimar em face das 

torturas do mundo.
Depositai, ó Maria, em todos os corações, o sentimento de igualdade peran-

te as leis que regem o Universo Infinito.
Conduzi ao pórtico da Verdade, ó candura, a quem se encontrar perambu-

lando pelos caminhos da inverdade e do crime.
Envolvei com o vosso azulino manto, ó Maria, a todos aqueles que procu-

ram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis de Deus, através da Divina 
Modelagem de Jesus Cristo.

Apontai, ó luminosa estrela, ao Testamento da Moral, do Amor, da Revela-
ção, da Sabedoria e da Virtude, para que todos os filhos do Altíssimo encon-
trem, de uma vez para sempre, os braços abertos do Divino Amigo.

AI DOS INFIÉIS A DEUS, SUA JUSTIÇA, SEUS DONS, SUA LEI MORAL
OU MANDAMENTOS E SEUS SANTOS MENSAGEIROS.

Ilumina, Senhor, através de Teus Santos Mensageiros, a consciência dos 
errados, dos inimigos da Verdade, para que se arrependam e reconheçam 
que BOA É A VERDADE, e, assim agindo, retornem à Doutrina que enviaste a 
Teus filhos, que é simplesmente viver a Lei, imitar o Verbo Exemplar, e culti-
var nobremente os Dons do Espírito Santo, que é dar de Graça, os Frutos da 
Graça Recebida, assim como é da Tua Vontade!
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