ORAÇÃO AOS 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
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 observância 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.
Conseqüentemente, 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 Seus 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.
Assim seja !

