ORAÇÃO A MARIA MADALENA
Sagrado Princípio, Deus ou Pai Divino, Origem, Sustentação e Destinação de tudo e de
todos, o Espírito e a Matéria, as Leis Regentes Fundamentais e tudo quanto possa
existir, conheçamos ou não, nós os Teus Filhos lotados na Terra.
Sabemos nós, Pai Divino, que na ordem dos Espíritos e dos Mundos, existem os mais e
os menos evoluídos, pois embora sendo Uma a Origem e Uma a Finalidade, para tudo e
todos vigora a Lei de Movimento, Evolução e Reintegração na Tua Unidade, ou
Divindade, sendo esse o Sagrado Objetivo da Existência.
Somos conscientes, Pai Divino, Daqueles Verbos Teus, Comandantes de Galáxias,
Grupos de Sistemas Planetários, Sistemas e Mundos, aonde Filhos Teus vivem, na carne
e fora da carne, movimentam atividades e, assim, vão desabrochando Tuas Virtudes
Divinas, das quais todos são depositários normais.
Sabemos, Pai Divino, que toda Humanidade Planetária tem o Seu Verbo Tutelar, o Seu
Despenseiro Fiel e Prudente, o Elo Divino entre os Teus mais Elevados Comandos, e os
Escalões Imediatos, aqueles que de mais perto assistem, os que peregrinam a
encarnação e os reinos espirituais menos elevados.
Pai Divino, é em virtude de tais conhecimentos, e inspirados por desejos de trabalho
fraterno, no seio da Excelsa Doutrina do Caminho, que rogamos forças e oportunidades
à Tua Serva Maria Madalena, a fim de que nos possa auxiliar, no seio de Tua Divina
Justiça, por cima da qual ninguém jamais passará.
E a ti, Maria Madalena, imortal exemplo de arrependimento de erros cometidos,
dedicação ao Verbo Encarnado e à Tarefa Evangelizadora, e modelo de renúncia aos
bens mundanos, enviamos o nosso apelo fraterno, para que, no âmbito da Lei de Deus,
do Cristo Exemplar e dos Dons do Espírito Santo, coopere na tarefa a que nos
propusemos de, cada vez mais, conhecer a Verdade e praticar o Bem. ”
Amém. !

