ORAÇÃO A JESUS CRISTO
Jesus, Divino Amigo, Verbo do Eterno, a Ti rogamos a assistência das legiões mensageiras.
Síntese de todas as verdades, como Cristo Planetário, em Ti aprendemos as leis de Origem, Processo
Evolutivo e Sagrada Finalidade.
Do estágio evolutivo em que nos encontramos, consideramos o que há para baixo, na escala evolutiva,
rogando por aqueles que, através dos milênios, se encaminharão para o estado de consciência individual.
Igualmente o fazemos, Senhor Planetário, visualizando a consumação crística, a realização da Unidade,
seguindo os rumos imortais de Tua orientação verdadeira, amorosa e justa, de Mestre Inconfundível.
No Teu Divino Exemplo, Jesus, reconhecemos o respeito que devemos aos Princípios Eternos, Perfeitos e
Imutáveis do nosso Pai, o Sagrado Princípio do Todo.
Na Tua Ressurreição Espiritual, ó Divino Amigo, aprendemos a lição da ressurreição final de todos os filhos
do Altíssimo.
No Teu Batismo de Revelação, Senhor, aprendemos a importância da Mensageiria Espiritual do Bem, cujos
ensinamentos advertem, ilustram e consolam.
E rogamos, ó Jesus, ao Teu Sábio Ministério, que em toda a Humanidade se faça um novo e glorioso
Pentecostes, a fim de que, aprendendo com os Teus Mensageiros, os homens se tornem bons filhos do Pai
Divino e fiéis amigos de seus irmãos.
Ponha, ó Celeste Benfeitor, a noção de Responsabilidade na Consciência de Teus tutelados, para que se
sintam juízes em causa própria, aprendendo a comandar seus pensamentos e atos.
Senhor, arranca de todas as Mentes as tendências sectárias, idólatras e pagãs, ritualistas e simuladoras,
fazendo brotar nelas a Certeza da Verdade, do Amor e da Virtude, como sendo a que liberta o espírito.
Mestre dos mestres, infunda nas almas, Tuas irmãs, que ainda perambulam pelos planos inferiores da vida, o
sentimento da Simplicidade, esse que faz reconhecer a igualdade perante as Leis de Deus, o Nosso Pai
Comum.
Celeste Condutor, deposita em cada Coração uma gotícula de Amor, para que os mesmos procurem nas
obras de Fraternidade o Caminho do Céu, abandonando de uma vez para sempre os religiosismos, que
retardam a marcha evolutiva dos espíritos.
Cordeiro de Deus, faze que Teus irmãos reconheçam, na Criação Infinita, nos Mundos e nas Humanidades, o
Templo Vivo do Criador, onde todos devemos viver em Estado de Oração.
Divino Amigo, ponha em todas as Consciências a chama da Verdade e da Virtude, para que sintam a
importância da Liberdade.
Assim seja !

