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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.

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 Bondade, deixando 
de parte as idolatrias, os paganismos, os ritualismos e todas as formas inferiores de 
culto espiritual.

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

Doce Mensageira do Amor, derramai vossa ternura maternal sobre os corações 
aflitos, para que se elevem às alturas do 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 resvalar nas 

vielas do pecado.
Consoladora dos aflitos, ungi com o Bálsamo do Amor aos que se encontram de 

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

do mundo.
Depositai, ó Maria, em todos os corações, o sentimento de igualdade perante as 

leis que regem o Universo Infinito.
Conduzi ao pórtico da Verdade, ó candura, a quem se encontrar perambulando 

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

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

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

*            *            *
Nesta hora de tantas bestialidades se apresentando como CRISTÃS, importa ler o 

Livro EVANGELHO ETERNO E ORAÇÕES PRODIGIOSAS, a Mensagem Divina prome-
tida em Apocalipse, cap. 14.
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CAMPANHA DA ORAÇÃO PELO RETORNO À VERDADE DOUTRINÁRIA
Mentirosos e enganadores de todas as marcas, religiosos profissionais e outros 

ismos, vivem atraiçoando a Doutrina Entregue Por Deus; aplicam todas as manhas 
e artimanhas, convencem os ignorantes com vestes e gestos mentirosos, com seus 
discursos histéricos, com seus dogmas absurdos, com seus estatutos aleijados e 
fabricantes de mórbidos sectários. O festival de traições contra as verdades bíblicas 
invadiu e continua a produzir blasfêmias; e as blasfêmias constroem as tragédias 
apocalípticas que, antes do findar do segundo milênio, reduzirão os viventes a um 
terço (Maria, em Fátima, disse um quarto).

Nesta hora apocalíptica gravíssima, toda a carne, a quem foi entregue a Doutrina 
de Deus, devia estar EXAMINANDO AS ESCRITURAS, principalmente o Sermão Profé-
tico e o Apocalipse, para saber que PESO DA JUSTIÇA DIVINA está caindo sobre a 
Humanidade, por causa das traições levadas a cabo contra a Doutrina da Verdade.

(Desejar que catolicismos, protestantismos e espiritismos, encalacrados como 
estão em seus desvios da VERDADE, isto é, adulterando a interpretação de textos 
bíblicos, ou escondendo os que tratam dos Dons do Espírito Santo, Carismas ou 
Mediunidades, é obra de bobos. Interesses mundanos dominam seus atos, seja por 
motivos de pança, bolso, sexo, orgulhos e vaidades, ou meros fanatismos sectários. 
Portanto, homens e mulheres sem ligação com tais porcarias deveriam organizar 
movimento a bem da Doutrina de Deus, entregue por Moisés e Jesus, e, portanto, 
COLOCANDO O DOCUMENTÁRIO BÍBLICO NAS MÃOS DOS FILHOS DE DEUS, para 
eles saberem, por si mesmos, o que Deus quer deles).

Moisés e Jesus foram meros ENTREGADORES DE RECADOS DIVINOS; depois deles 
é que foram surgindo os fabricantes de enganações, com rotulismos nauseabundos 
e desvios tenebrosos, etc. Estude bem, cada filho de Deus, estas verdades bíblicas 
e proféticas:

VERDADES BÍBLICAS INCONFUNDÍVEIS
1 – Moisés entregou a Lei de Deus e o Primeiro Pentecostes, ou Batismo de Dons 

da História, como devem ler no Livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus 
deveriam se guiar pela Lei Suprema e a Consoladora Revelação, para evitar desvios 
comprometedores, comércios de engodos ou simulações, ou fingimentos, etc.

2 – Infelizmente para a Humanidade, e como sempre aconteceu depois dos 
ENSINOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos 
profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc.

3 – E Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de Profetas ou 
Médiuns, e Anjos ou Espíritos Mensageiros, prometeu a vinda do Verbo Exemplar 
ou Messias, e um novo Pentecostes ou Derrame de Dons para TODA A CARNE, 
aquilo que o Livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os 
textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los 
e vivê-los:

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.



MARCAS DO VERBO EXEMPLAR – É de antes de haver Mundo, anunciado antes 
de encarnar através de Anjo ou Mensageiro, nasce em virtude de fenômeno mediú-
nico e não de homem, vem com os Dons do Espírito Santo ou Mediunidades SEM 
MEDIDA, produz grandes feitos mediúnicos, não fica no túmulo porque representa 
a RESSURREIÇÃO TOTAL, entrega o Derrame de Dons para toda a carne e manda 
entregar o Livro dos Fatos Porvindouros, o Apocalipse. E por parte dos ignoran-
tismos humanos, fica sendo o alvo das pedradas contraditórias, como afirmou o 
Profeta Simeão.

O VERBO AFIRMA A SOBERANIA DA LEI
“Vai e vive a Lei.”
“Da Lei nada passará, sem que tudo se cumpra.”
“Pecar contra um mínimo Mandamento, é como pecar contra toda a Lei.”
“Meu pai, minha mãe e meus irmãos, são os que ouvem a Lei e a praticam.”
“Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis.”
“Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade.”
“Não sairás dali, até pagar o último ceitil.”

COMO JESUS TRATOU OS PADRES?
“Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do 

Templo da Verdade, não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo.”
“Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os 

afeminados estão na vossa frente a caminho do Céu.”
“Ai de vós, que perseguistes e matastes os Profetas, pois mais um matareis e por 

todos estes crimes respondereis.”
ESPÍRITO SANTO É MEDIUNIDADE!

“Quem dera que o Senhor desse o Seu Espírito Santo e que toda a carne profeti-
zasse” – Números, 11, 29.

“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a Minha Bênção sobre 
a tua descendência” – Isaías, 44, 3.

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

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

“Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de 
ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de 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.

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

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

“Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias 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.

*            *            *
(O poder dos mistificadores organizados é grande; maior ainda é o número de 

tolos que os obedecem; mas a Justiça Divina pode infinitamente mais, e esmigalha-
rá os inimigos da Doutrina de Deus).

Lucas, 12, 10.
Romanos, 1, 22 a 32.
II Ep. de Pedro, cap. 2.

Nesta hora gravíssima, TRÊS COMANDOS CONCENTRAM TODOS OS SERVIÇOS 
SUBORDINADOS À VERDADE DOUTRINÁRIA, com todas as implicâncias consequen-
tes, porém referentes a estes fatos:

1 – O Apóstolo João Evangelista, em virtude de ser o Profeta que, guiado por 
João Batista, entregou o Apocalipse, comanda o Serviço Doutrinário; a Oração 
dos Apóstolos contém o Espírito Bíblico-profético. É todo o ensino bíblico exposto 
através de uma Oração. Lê-la e meditá-la é muito importante;

2 – Lucas, o Apóstolo Médico, foi indicado a ser o comandante dos Serviços 
Médicos, quer nos reinos espirituais carecentes de tais serviços, quer junto aos 
encarnados; a Oração de Bezerra de Menezes é completa sobre o assunto;

3 – Maria Maior foi indicada a comandar o Serviço de Amparo, ou Retirada de 
Espíritos Sofredores, das faixas da subcrosta, dos umbrais, e da atmosfera ou de 
junto aos encarnados. Quando a Justiça Divina ordena, Maria orienta as Legiões 
Socorristas nesse sentido. Estudem a Oração à Maria, meditem sobre sua inteligên-
cia, porque é de Deus que ela deriva.

A ORAÇÃO DOS APÓSTOLOS
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Onipresente, Onisciente e Onipotente. Sendo filho 

Teu, depositário de Tuas Virtudes Divinas, para desabrochá-las e tornar-me uno 
total, devo conhecer e viver Teus Ensinos e Tuas Graças. Dá-me forças, Pai Divino, a 
fim de que não fraqueje diante das dificuldades da vida, nem me torne orgulhoso, 
petulante ou arrogante, quando as passageiras fortunas do Mundo me estiverem 
bafejando.

Jesus, que viveste a Função de Cristo Modelar e Modelador, Exemplo de Compor-
tamento e Derramador do Espírito de Dons e Sinais sobre toda a carne, de Ti 
aguardo a presença exemplificadora, custe o que custar, para que jamais permita 
eu, venha a VERDADE a se inclinar diante de quaisquer simulacros, sob pretextos 
quaisquer. Ajuda-me, Divino Modelo, para que Teu Exemplo seja o Evangelho de 
minha vida, e eu jamais me constitua pedra de tropeço no Caminho da Verdade.

Santos Anjos ou Espíritos Mensageiros. Assim como estivestes subindo e 
descendo sobre o Verbo Modelar e Modelador, produzindo aqueles grandiosos 
sinais e prodígios, aquelas maravilhosas curas, assim espero a vossa presença e o 
vosso auxílio, não segundo minha vontade, porém como seja por Deus designado, 
pois reconheço minhas relatividades, minhas falhas perante Sua Divina Justiça. Em 
qualquer circunstância, mereça mais, menos ou nada, agradeço vossa presença e 
inspiração, a fim de que eu trilhe o Caminho da Verdade, do Amor e da Virtude, que 
é a Essência do Evangelho, o caminho da Autodivinização, a gloriosa União Divina.

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 merece-
dores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclare-
cendo 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.

2 3


