COMO AGIR PARA OBTER ÁGUA FLUIDIFICADA OU ENERGIZADA
- Ter uma vasilha branca, jarra, litro, garrafa ou copo. (evite plásticos)
- Enchê-lo com água bem limpa.
- Se o cobrir, será com pano branco, não rolha.
- Ler a ORAÇÃO PARA A FLUIDIFICAÇÃO DA ÁGUA.
- ler a ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES.
- Ao tomar a água, aos goles, pensar em Deus e nos Guias Médicos.
- Quando a vasilha estiver com água pela metade, não deixar esvaziar. Tornar a enchê-lo.
- Para pessoas em Cura, a água deve ser feita só para ela. não servir aos demais.
- Saber que, como os Anjos ou Espíritos Mensageiros colocam na água os elementos necessários, não estranhar
quando venha a ter gostos e colorações diferentes, ao tomar a água.

( 1 )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 Derrame de Dons
Mediúnicos para toda a carne, para que a Humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que
dêem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à Doutrina do Caminho.
Como encarnada, sujeita 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(a), agradeço a Deus, às Legiões Angélicas e
Socorristas e ao meu Espírito Guia ou Anjo Guardião. Amém , ”
( 2 ) ORAÇÃO A BEZERRA DE MENEZES Nós Te rogamos, Pai de Infinita Bondade e Justiça,
as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra 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,
movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou
espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a
humanidade 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. Amém.
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