
Ao Cristo apelamos, como Diretor Planetário e Senhor dos Sete Escalões em que se 
distribui a Humanidade Terrestre, composta de encarnados e desencarnados, dese-
jando 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 obser-
vância 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 maravilhosa-
mente ligadas à natureza exuberante, possam agir sob a direção benévola e rigo-
rosa 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 Terres-
tre, 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.

Sabe o que representa dizer uma palavra certa e carinhosa para alguém?
Buscai primeiro o REINO DE DEUS e o mais tudo tereis por acréscimo... Mas a 

Humanidade tem feito o contrário. Primeiro o acréscimo, depois o REINO DE DEUS, 
infelizmente! Vocês vão ver, vai chegar a hora de se reunirem na rua de mãos dadas 
para orar. O pessoal pensa que é brincadeira. Está chegando a hora!

Ninguém morre, muda de continente vibratório. Por isso, como somos, vamos para 
o outro lado.

Alguém vai trazer outra LEI DE DEUS, outro VERBO MODELO?
Tomem muito cuidado, tratem de cultivar decentemente a LEI, os DONS e o VERBO 

MODELO. Cuidado com os palpites esfarrapados de astrólogos e psicólogos. Deste 
lado os palpiteiros são festejados, ficam ricos e vendem livros... Do outro lado é que 
são elas!

Não tem vinte por cento da Humanidade que saia bem da carne, depois de dois mil 
anos de ensinos iniciáticos!

Se não semear nada do lado de cá, vai colher o que do outro lado?
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DIVINAS ADVERTÊNCIAS!
Eu dou a mão para todos, mas nem todos me dão a mão... Nunca ninguém veio ao 

mundo para custar tão caro como Eu vou custar!
Casa sem Bíblia é casa aleijada!
Quem não quiser pagar, não arrume dívidas!
Carga magnética do ar e variação iônica. Por causa da mudança atmosférica, 

precisamos de muitos chás e orações. Há uma quantidade de carga e descarga em 
nós... Precisamos de muita calma.  Procurar não se irritar... Quando sentir-se cansa-
do, balofo, tomar cuidado e muita água, porque tudo isso que vai acontecer, é café 
pequeno na Ordem Divina!

Quando a gente descamba de espírito, acaba descambando de corpo!
O mundo está se enchendo de irradiação de crimes e ódios, pestes e fomes e vai 

indo assim até a consumação evolutiva do Planeta. Por isso, irradiem bem, pensem 
bonito, falem uma palavra certa aos outros e tenham leituras sublimes!

Antes de findar o segundo milênio, tem que haver de tudo para a renovação. Por 
isso, devem orar muito aos médicos espirituais. E merecer a ajuda!

A gente precisa sair do comodismo, sacrificar alguma coisa a bem da espiritualida-
de. A pior das poluições é a falta de espírito e de moralidade!

Preze a encarnação como um sagrado banco escolar, porque é através dela que vão 
desabrochando as Latentes Virtudes Divinas!

Quem está em falha, tem o direito de observar os outros?
Uma divisa que Eu deixo no mundo: vítima sim, algoz nunca!
É medonho o desrespeito às Coisas Divinas! Um dia vão responder... Muito cuidado 

com a responsabilidade! 
Ponderem sobre quem vos ensinou e o que ensinou!
Olhem o que vão fazer, cuidado!
É preciso pôr a energia de dentro para combater a de fora!
Ninguém vai pôr esta Humanidade em ordem sem ser com uma sarrafada que redu-

zirá os seres viventes a um terço... A ORDEM DIVINA cumprida à altura do tempo!
Agora que está chegando àquela hora de desarmonias e choques de toda ordem, 

temos que usar as palavras de Jesus: “Na vossa paciência, possuireis as vossas almas”.
Cada pessoa sobre a Terra tem que ter medo de si mesma... Nós é que fazemos 

muito mal a nós mesmos... Os homens pensando criminosamente estão atraindo 
espíritos da subcrosta e dos umbrais. Tudo está sendo sacudido!

A boa palavra, não quiseram ouvir. Vão ouvir a voz de sofrimentos atrozes. Vara de 
Ferro, é o símbolo da JUSTIÇA DIVINA agindo com mais rigor!

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 ENSI-
NOS e das GRAÇAS vindos de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profis-
sionais, 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.
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 afemi-

nados 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 profetizas-
se” – 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 profe-
tizarão, 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 ressur-
reição, 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 blasfe-
mar contra o Espírito Santo será réu da Justiça Divina” – Jesus em Lucas, 12, 10.

EVANGELHO ETERNO (Apocalipse, 14, 6)
PRINCÍPIO OU DEUS – Essência Divina Onipresente, Onisciente e Onipotente, que 

tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a Reintegração Total. O Espírito e 
a Matéria, os Mundos e as Humanidades, e as Leis Relativas, retornarão à Unidade 
Essencial, ou Espírito e Verdade. Se deixasse de Emanar, Manifestar ou Criar, nada 
haveria sem ser Ele, Princípio Onipresente. Como o Princípio é Integral, não crescen-
do nem diminuindo, tudo gira em torno de ser Manifestador e Manifestação, tudo 
Manifestando e tudo Reintegrando. Eis o Divino Monismo.

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

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

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

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

rio, 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, compreender e imitar 
o Verbo Exemplar e cultivar nobremente os Dons do Espírito Santo, Carismas ou 
Mediunidades, sem os quais não pode haver a Consoladora Revelação.

Rogo a Deus, que enviou o Verbo Modelo, para entregar o Glorioso Pentecostes, 
ou Derrame de Dons Mediúnicos para toda a carne, para que a Humanidade 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 sujei-
to 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 Legiões 
Angélicas e Socorristas e ao meu Espírito Guia ou Anjo Guardião.

ORAÇÃO DOS PRETOS VELHOS
Ao Sagrado Princípio do Todo invocamos, do mais íntimo de nossa Consciência, em 

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