
Que as legiões de Caboclos, humildes e bondosos, tão ligadas aos que peregrinam a encarna-
ção, 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.

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

ra 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 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, movi-
menta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espi-
rituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a huma-
nidade 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 fana-
tismos 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 conver-
tam 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 cami-

nhos 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.
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NÃO ADIANTA MENTIR...
Evitar o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, constitui a maior obrigação daqueles que 

se acreditam arautos do CRISTIANISMO RESTAURADO, da Excelsa Doutrina do Caminho, cujos 
fundamentos são – a Lei de Deus ou Moral Divina, o Cristo Divino Molde ou Exemplo de Condu-
ta, e, como Graça de Deus derramada sobre a carne, a Revelação, o Consolador Generalizado, 
os Dons Mediúnicos tornados públicos.

Com a corrupção da Excelsa Doutrina, a partir do quarto século, caudais de hipocrisias, erros 
oficializados, corrupções licenciadas, depravações entronizadas, tomaram o lugar da VERDADE. 
Como a VERDADE É FOGO QUE DIVINIZA, e quem é do contra terá que responder perante a 
JUSTIÇA DIVINA, aqui apresentamos o VERDADEIRO CRISTIANISMO, a documentação bíblica 
que dispensa palpites religiosistas ou sectários de quem quer que seja, encarnados ou desen-
carnados, porque as sujidades humanas vigoram em ambos os lados...

Assim como Jesus procedeu, comecemos com o Código de Moral Divina:
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.
A quem Lhe fazia pergunta sobre COMPORTAMENTO, Jesus mandava VIVER A LEI MORAL 

OU DE DEUS, porque sem Moral a vida é fábrica de pranto e ranger de dentes. E da Sua Tarefa 
Messiânica, estes documentos dizem tudo, só não respeita quem está escravizado ao erro, seja 
ele qual for, sob pretextos quaisquer:

O Consolador que Ele deveria generalizar, ou a Promessa do Pai que Ele deveria cumprir tem 
aqui a documentação, e cada leitor, se quiser ser honesto, não participante de maquiavelismos 
de cleros ou panelinhas capciosas, saberá o que foi, o que é, o que nunca deixará de ser, porque 
todos os erros se rebentarão contra a JUSTIÇA DIVINA:

PRIMEIRO TEMPO – Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja que a Reve-
lação tenha caráter generalizado:

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

SEGUNDO TEMPO – Deus promete a generalização da Revelação para dias futuros:
“Derramarei o Meu Espírito Santo sobre a tua semente, e a Minha Bênção sobre a tua descen-

dência” – 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.
“Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros fogo abrasador” – Salmos, 104, 4. (Cuidado 

com certas Bíblias adulteradas).
TERCEIRO TEMPO – João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente 

humano para que possa haver o CUMPRIMENTO DA PROMESSA DO PAI. Observem bem que 
promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do 
Velho Testamento:

“Sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, esse é que em Espírito Santo batizará” – João, 1, 33.
“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.
“Porém, quando vier aquele Espírito da Verdade, Ele vos guiará em toda a Verdade” – João, 16, 13.
“Daqui em diante vereis o céu aberto, e os Anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho 

do homem” – João, 1, 51.
“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.
“Eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias” – Lucas, cap. 9.
QUARTO TEMPO – Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, 

preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com azorrague de pontas de chumbo e crucificado. 



Foi o único, dentre os Grandes Mestres e Iniciadores, que voltou como espírito para epilogar a 
tarefa messiânica. Observem o que aconteceu para a Generalização do Consolador, a comunica-
bilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da Doutrina do Caminho, ficar no mundo:

“Mas recebereis a Virtude do Espírito Santo que virá sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em 
Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da Terra” – Atos, cap. 1.

“E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que falassem” – Atos, cap. 2.

“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.

“Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo às igrejas” – Apocalipse, cap. 2.
“Porque o testemunho de Jesus é o Espírito de Profecia” – Apocalipse, cap. 19.
“Duros de cerviz, e vazios de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, sois como vossos 

pais” – Atos, cap. 7.
“E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo” – Atos, cap. 13.
“Viu claramente, em visão, um anjo de Deus” – Atos, cap. 10.
“E disse-me o Espírito Santo que fosse com eles” – Atos, cap. 11.
“Porque esta noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo” – Atos, cap. 27.
“E disse o Senhor em visão a Paulo” – Atos, cap. 18.
“Estendendo a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de Teu 

santo filho Jesus” – Atos, cap. 4.
“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.
“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.
“Vós que recebestes a Lei por meio dos anjos, e entretanto não a guardais” – Atos, cap. 7
Leitor, quando a ignorância e a hipocrisia deixarem de comandar o espetáculo religioso dito 

cristão, todos entenderão isto, e a Excelsa Doutrina do Caminho, a Doutrina da VERDADE QUE DIVI-
NIZA, se estenderá por toda a CARNE, como o Cristo Ressurgido anunciou no Livro dos Atos, 1, 1 a 8:

1 – A Bíblia inteira, do Gênese ao Apocalipse, fundamenta-se na Revelação, na comunicabili-
dade dos anjos, espíritos ou almas, e negar isso é obra de doentes mentais ou errados proposi-
tais, o que é pior...

2 – No Profetismo Hebreu e nas Escolas Iniciáticas, ou nos Oráculos, o Mediunismo era culti-
vado em caráter secreto ou oculto, em virtude da responsabilidade do seu cultivo, dos perigos 
derivados da imprudência humana...

3 – O desejo de Moisés se completou em Jesus, que generalizou a Revelação, ou Batizou em 
Espírito Santo, ou Derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, conforme a Promessa de Deus, 
Princípio ou Pai Divino...

4 – O Cristo Divino Molde representa a MORAL DA LEI DE DEUS, O AMOR-RENÚNCIA E A 
REVELAÇÃO, O CONSOLADOR GENERALIZADO, e somente cérebros doentios ou criminosos 
podem negar semelhante fato...

5 – Até o quarto século os seguidores de Jesus conseguiram VIVER O VERDADEIRO CRISTIA-
NISMO... Cristianismo é Moral Divina, Amor e Revelação... A partir de 325 Roma tudo corrom-
peu, inverteu, chamando a Revelação de COISA DE BELZEBU... A Graça de Deus, generalizada 
por Jesus, foi assim blasfemada e perseguida...

6 – Com isso, não se cumpriu aquilo que Jesus ordenou em Atos, 1, 1 a 8...
7 – Com isso, a ignorância das verdades espirituais, a negação, o materialismo, a brutalidade, 

a corrupção, a depravação, as inversões de variada ordem, foram invadindo a Humanidade...
8 – As advertências do Sermão Profético e do Apocalipse ficaram para trás...
9 – Todos se esqueceram de Romanos, 1, 22 a 32... Já leram?...
10 – Para tais alertas não existem revistas, jornais, discursos, rádios, televisão e outros meios 

de comunicação, que os apóstolos da Ciência vieram colocar ao alcance dos homens...
11 – Dizer que Jesus prometeu o Consolador para dezoito séculos depois é uma das formas 

de hipocrisia...

12 – Não apresentar a documentação bíblica, sobre o Consolador, é outra forma de hipocrisia...
13 – Sobre a Lei de Deus, o Cristo Divino Molde e o Consolador por Ele generalizado, SÓ A 

BÍBLIA É LIVRO AUTORIZADO, e quantos outros possam existir, são meros parasitas, além de 
veicularem erros, falhas, omissões, adulterações, etc...

14 – Por cima da JUSTIÇA DIVINA ninguém passará, e muito menos os hipócritas, porque 
ninguém é hipócrita por acaso...

15 – A Lei de Deus e o Cristo Divino Molde são INSTITUIÇÕES DIVINAS, e nenhum espírito, 
encarnado ou desencarnado, LHES É MAIOR...

Estes condensados iniciáticos ensinam certo e para sempre: ORAÇÕES MARAVILHOSAS E 
EVANGELHO DA JUSTIÇA DIVINA – A MENSAGEM DO ANJO DO SARÇAL – POR QUÊ, A HIPO-
CRISIA COMANDA O ESPETÁCULO?

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, 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 Derra-
me 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 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 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 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 cola-
boração 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 efei-
tos 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 maravilhosamente 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.
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