
AOS QUE PROCURAM CULTOS DIVINISTAS EM BUSCA DE
GRAÇAS DIVINAS, SOBRE SAÚDE E DEMAIS PRECISÕES.

Antes de mais nada, procurem conhecer as Verdades de Deus, Seus 10
Mandamentos, Seus Dons Mediúnicos, chamados Dons do Espírito Santo,
ou Carismas Intermediários, e o Trabalho de Seus Anjos, que quer dizer
Espíritos Mensageiros de Deus. É a Bíblia inteira que vos ensina
DIVINAMENTE CERTO:

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

10 – NÃO DESEJARÁS O QUE É DO TEU PRÓXIMO.

Adentrem agora ao CONHECIMENTO DO SANTO MEDIUNISMO, mas
através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de
encarnados ou desencarnados. E o façam pensando na LEI DE DEUS, por-
que o FATOR FUNDAMENTAL, para o uso correto, é - LIMPEZA DE
CONSCIÊNCIA:

“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne
profetizasse” − Números, 11, 29.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a minha bênção
sobre a tua descendência” − Isaías, 44, 3.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e
filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão vi-
sões” − Joel, 2, 28.

“Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o
Senhor a si quiser chamar” − Atos, cap. 2.

“Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de
ciência, a outro  a  fé,  a  outro  o dom de curar, a outro  a produção  de  mara-
vilhas, a  outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as
línguas diversas, e a outro as interpretações” − I Ep. Coríntios, cap. 12.

“Caríssimos, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são
de DEUS, porque muitos já foram os falsos profetas que se  levantaram no
mundo” − I Ep. de João, cap. 4.

“Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos
da ressurreição, serão como os anjos do céu” −−−−− Mateus, cap. 22, 30.
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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 ma-
ravilhosamente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção
benévola e rigorosa dos Altos Mentores da Vida Planetária. Lutando pela
Ordem e pelo Bem, pelo progresso no seio do Amor, que tenham de Deus
as graças devidas.

Que às numerosas legiões de Hindus, profundamente ligadas às mais
remotas Civilizações do Planeta, formando portanto nas Altas Cortes da
Hierarquia Terrestre, sejam concedidas pelo Senhor Planetário as devidas
oportunidades, para que forcem, 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
peregrinam a encarnação, para efeito de expiações, missões e provas, a todos
possam envolver, proteger e sustentar, desde que se esforcem a bem da
Moral, do Amor, da Revelação, da Sabedoria e da Virtude, pois que, fora
dessa Ordem Doutrinária, não há Evangelho.

*            *           *

Sendo o Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS
a Bíblia Final, prometida em Apocalipse, 14, 1 a 6, por Deus, é evidente
que contenha, de Sabedoria Divina e Orações Prodigiosas, aquilo que não
podem ter as montanhas de bibliotecas metidas a doutrinadoras. O rigor da
Justiça Divina, tal como Jesus e o Apocalipse anunciam, provará isso aos
que vierem a merecer os Ciclos Evolutivos, apontados no capítulo 21 do
Apocalipse.
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“Testificando também DEUS com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas
e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade” − Hebreus, 2, 4.

“Antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde,
e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, se chamava então vidente”
− I Samuel, 9, 9.

“E estes sinais seguirão aos que crerem: Expulsarão os demônios; falarão
novas línguas; manusearão serpentes; bebendo potagem mortífera, não lhes
fará mal; porão as mãos sobre os enfermos e os curarão” − Marcos, 16, 17.

“Aquele que pecar contra o filho do homem será perdoado, mas aquele que
blasfemar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” − Jesus em Lucas, 12, 10.

*            *           *

Por Deus, Moisés, os Profetas e Jesus, e a Bíblia inteira, a Lotação
Humana Planetária seria um depósito de Grandes Dotados de Dons
Intermediários, Videntes, Profetas, Médiuns ou quem fosse ligado aos
Anjos, que quer dizer Espíritos de Deus, os Gabriéis da Bíblia inteira, os
verdadeiros Autores dos Sinais Extras, ditos Milagres, atribuídos aos
Patriarcas, Moisés, os Profetas, Jesus e seguidores.

Mas imundos clericalismos foram forjados por homens maliciosos, dese-
josos de poder sobre as gentes, forjando idolatrias, fingimentos, artimanhas,
com vestes palhaças para iludir os ignorantes, e que foram perseguindo de
morte os Dotados de Dons de Deus. E os filhos de Deus, sem Verdadeiros
e Inconfundíveis Servos de Deus e Conjugados com as Legiões Espirituais
foram caindo em erros, crimes, imoralismos, depravações, sodomismos e
gomorrismos, e quantas sujidades mais possam ser imaginadas.

E Jesus e o Apocalipse previram, para os anos finais do II Milênio, o
Dilúvio de Fogo e a Expulsão dos Cabritos, dos traidores das Verdades
Bíblicas e Proféticas:

Aprendam com Jesus, em Mateus, capítulos 24 e 25.
E com o Apocalipse, capítulos de 17 a 22.

MAS O PRINCÍPIO OU DEUS O QUE IRIA FAZER?
Mandaria o Profeta Elias, entregar a Bíblia Final, o Seu Evangelho Eterno,

prometido no Apocalipse, 14, versículos de 1 a 6. E os sobrantes do Dilúvio
de Fogo e da Expulsão dos Cabritos, virão a ser do EVANGELHO ETERNO
E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, o que contém as mais PODEROSAS
ORAÇÕES. E dentre as PODEROSAS ORAÇÕES, a ORAÇÃO A BEZERRA
DE MENEZES, a que convoca as Legiões Espirituais Socorristas em Geral:

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
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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 dadivosas
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 Harmonia 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).

Nenhum traidor das Verdades Bíblicas e Proféticas ficará impune. Deus,
Sua Justiça, Seus Dons, Seus Mandamentos e os Seus Anjos, os Espíritos
Seus Mensageiros, jamais serão atraiçoados, para que os traidores fiquem
impunes. Os anos finais do II Milênio mostrarão o Planeta em convulsões
mortíferas e a Humanidade chafurdada em todas as marcas de mortíferas
calamidades, de comportamentos hediondos.

Outra ORAÇÃO com poderes de fazer comungar com as Legiões
Socorristas em Geral é a ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS. Deus é que
ordenou Elias reencarnado, a fazer pensar nos mais Elevados Mentores
Espirituais, sem jamais esquecer dos mais humildes de Seus Servos, os
que limpam pessoas e residências, das influências dos espíritos - sofredores
e dos malígnos:

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

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