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João Lopes Hidalgo, nome Espiritual Humano 

Consolador nasceu em 24/07/1888 na cidade  de 

Bácares, província de Almeria, na Espanha. 

Joana sua mãe, no tempo da gravidez de João, 

ouviu uma música do exército dos céus, que veio 

visitar o Consolador, em seus primeiros dias de 

vida.  Joana  foi  aconselhada  em  sonhos pelo 

Senhor, para lhe pôr o nome de João, que  quer 

dizer: o Verbo da Vida, e o Consolador do Mundo. 

No ano de 1921, orientado espiritualmente veio 

para o Brasil e em 1922 para o Bairro de Duas 

Barras, onde realizou seu trabalho profético e 

fundou a Irmandade do Puro Cristianismo. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA DE VIDA ETERNA PELA 

LEI DO AMOR E PRÁTICA DO 

BEM 
 

 



 
PAI NOSSO E PÃO NOSSO 
 
 
Pai Nosso que estás nos céus; 
Santificado seja o teu nome; 
Venha o teu reino, seja feita  
a tua vontade, assim na terra  
como no céu. 
 
O pão nosso de cada dia, 
nos dá hoje, 
Perdoa-nos as nossas dívidas, 
assim como nós perdoamos 
aos nossos devedores; 
 
Perdoa-nos as nossas ofensas; 
assim como nós perdoamos  
aos nossos ofensores; 
 
E não nos deixes cair em tentação, 
mas livra-nos do mal, 
Porque teu é o Reino, o poder e a 
glória para sempre. Amém. 

 
 
 
 



ORAÇÃO AO PAI CELESTIAL 
 

SÚPLICA A DEUS NOSSO ETERNO PAI. 
Oração de Humano. 

 
Pai, Onipotente, Amoroso, Infinito e Eterno, 
A nossa vida depende de teu amor profundo, 
Mandaste o teu amado Filho, puro e fraterno, 
Com a espinhosa missão de vencer o mal e salvar o 
mundo. 
 
Dai-me Pai a força suficiente para vencer o mal, 
Com o bem que semeias em meu coração, 
Evitando toda operação do mal de minha parte, 
E para os que me ofendem dando o perdão. 

 
Desejo PaI, o afastamento dos maus pensamentos, 
Cooperando no amor fraterno e na caridade, 
Semeando as tuas virtudes no coração humano, 
Para que em todos se opere a tua vontade. 
 
Dai-nos Pai a força para conservar puro, 
O amor Pai de vós nos vem, 
Amando ao próximo como a nós mesmos, 
Restituindo o mal com o bem. 
 
Ajudai-me Pai, para deixar os vícios, 
Que mancham meu Espírito na vida moral, 
Pois desejo a purificação do íntimo, 
Para que possa teu Filho me salvar. 



Pois tenho a certeza meu Pai bendito, 
Que com teu poder vencerei o mal, 
Se as tuas vontades em mim se realizam, 
E transmito ao meu próximo o teu amor fraternal. 

 
Pai, a tua força em nós aumenta pela unidade, 
Em teu Filho se acha o teu poder supremo, 
Se unidos a Jesus teu Filho, te procuramos, 
Eterna felicidade todos teremos. 
 
Pai, dai-nos a força para trabalhar, 
Pois nada se consegue sem trabalho, 
Rega-nos a consciência ressequida, 
Com teu santo e bendito orvalho. 
 
Tira de nós Pai o orgulho e ambição que nos cega, 
Para tua grandeza melhor enxergar, 
Procurando a vida com plena certeza, 
De que unidos em teu Reino vamos descansar. 

 
Dai-nos Senhor a conformidade, 
E tira de nossos olhos este grande véu, 
E faça-se a tua vontade, 
Tanto na terra como no céu. 
 
Dai-nos Senhor o pão de cada dia, 
Produzindo o trabalho, este rico sustento, 
Dai-nos Senhor a conformidade, 
Quando diariamente, temos os dois alimentos. 

 
 



Deposita em nós Pai, o teu sentimento, 
Para praticarmos a fiel caridade, 
Para que entre nós não existam famintos, 
Nem nós participemos da triste maldade. 
 
Perdoa-nos Pai nossas muitas ofensas, 
Como já perdoemos os nossos ofensores também, 
E não nos deixa cair em tentação, 
Livre-nos de todo o mal. AMÉM!... 

Mensagem de 12 de setembro de 1945 

 

 

 

 
PONTOS A OBSERVAR NA NOVA VIDA. 

1º.) – Amar a Deus Pai sobre todas as 
coisas, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. 

2º.) – Amar ao próximo como a nós 
mesmos, amando-nos como irmãos, unidos em Cristo 
Jesus: Um por todos e todos por Um. 

3º.) – Aceitar o Evangelho do Reino de 
Deus, revelado por Jesus, em Espírito e em Verdade, 
encaminhando a vida e a moral de acordo com seus 
ensinamentos, já revelados ou por revelar. 

4º.) – Praticar só o bem, segundo a vontade 
de Deus, suspendendo a prática de toda operação do 
mal, contra a vida ou contra Deus e o próximo. 

5º.) – Reconhecer Jesus como Salvador, 
dono absoluto de todas as coisas, presentes ou 
futuras, sendo o Nosso Salvador, dono absoluto de 
todas as coisas deste mundo, e nada na verdade é 



nosso. Somos apenas usufrutuários dos bens doados 
por Deus Pai a seus filhos. 

6º.) – Valorizar o homem e a criatura 
humana, abaixo de Deus, mas acima de todas as 
coisas, respeitando o ser humano e seus direitos, 
sem mistificar, nem transformar a sua personalidade 
humanamente divina. 

7º.) – Cada um julgar as suas causas e 
Jesus julgará as de todos. 

8º.) – Estudar e por em prática o Estatuto 
da Família. 

9º.) – Apartar-se de todos os vícios imorais, 
ou que venham contra a vida. 

10) – Amar-nos como irmãos, filhos 
naturais de Deus Pai, constituindo uma só família, 
infinitamente, dividida em duas categorias: Natural e 
Legítima, as quais devem ser respeitadas, sendo 
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nosso irmão 
maior, e os animais e as plantas de vida nossos 
irmãos menores. 

11) – Amar com carinho e respeito os 
animais domésticos e de vida, que Deus Pai colocou 
abaixo de nosso domínio e responsabilidade. 

12) – Não violar os direitos naturais e 
legítimos da criatura humana, dos animais ou das 
plantas de vida. 

Humano. 

 

 
 



A FELICIDADE HUMANA. A PRIMEIRA 
CONSTRUÇÃO. 

                 A primeira construção ou 
empreendimento que o homem deve construir 
para ser feliz em todos seus 
empreendimentos e ter sua vida e a vida de 
seus entes queridos em segurança 
eternamente, bem como a vida de todos 
quantos criar ou construir no lado do bem, 
segundo a vontade de Deus, é a 
harmonização humana. 
      Antes de construir, antes de 
enriquecer, antes de edificar, antes de casar 
ou de encaminhar qualquer empreendimento, 
se queres ser feliz, tu e tua família e ter a 
vossa vida e a vida de vossos entes queridos 
asseguradas, bem como todas suas obras ou 
criações, procure criar em primeiro lugar as 
harmonias humanas, gasta até o ultimo 
vintém, até o ultimo recurso de tuas forças 
intelectuais ou físicas, para construir sobre a 
rocha da eternidade o alicerce muito custoso, 
mas irrevogável, e indestrutível, o qual 
marcha para a eternidade, que é a 
harmonização humana. 
      O perigo mortal, a incerteza da vida, 



as fomes, as dores, o extermínio das 
criaturas, da vida construtiva, o extermínio dos 
seres e das cousas de vida, depende tão 
somente dos homens invadidos pela 
ignorância, ter se esquecido de construir este 
segundo fundamento, primitivo dos 
empreendimentos do Homem sobre a terra, 
que é a harmonização da espécie Humana. 
      Caro leitor ou ouvinte, se deseja ser 
feliz, vós e vossa família, se deseja que suas 
construções e empreendimentos 
permaneçam eternamente se são eles de 
vida, não se esqueça irmão ou irmã, que tudo 
se acha em perigo de destruição quando 
estamos em desarmonia com a família 
humana, e tudo permanecerá isento de perigo 
quando construirmos esta primitiva base de 
todas as construções e empreendimentos 
humanos, segundo nos ensina a Doutrina do 
divino Salvador e a própria Natureza. 
                      Humano. 

Mensagem de 24 de julho de 1955 
 
 
 
 



A CAUSA DAS ENFERMIDADES, A 
RAREZA DAS MESMAS DEPOIS DE SER 

ESTABELECIDO O AMOR, ENTRE TODOS 
OS FILHOS DO REINO. 

 
Pois, tenho tomado para modelo, para 

dar-vos a conhecer a expressão Santa e 
Divina do Amor, os males que atacam ao 
nosso próprio corpo  carnal,  isto é, as 
doenças e  enfermidades, e desta 
declaração podeis fazer uma análise sobre 
os demais efeitos do mal, filho da 
desarmonia, portanto, inimigo da vida. 
 Pois, plantai uma planta em terreno 
medíocre, e esta planta só terá que nascer 
fraca, crescer débil e raquítica. 

Porém, plantai a mesma espécie de 
planta em terreno forte, fértil e vereis a 
planta nascer forte, crescer saudável e 
frondosa. 

Assim, pois, a doença é a 
manifestação do estado, mais ou menos, 
impuro de nossa consciência, e um 
afastamento mais ou menos distanciado das 
correntes de harmonias de Vida Infinita. 
Logo que os Filhos do Reino deste mundo 



integrarem na Nova Vida, cumprindo 
fielmente os Estatutos e Leis Naturais de 
nosso Deus e Pai, não haverá mais 
doenças, nem enfermidades, e se 
porventura se manifestar algum destes 
infestamentos no corpo orgânico de qualquer 
criatura, o que será muito raro, será sem 
dores, e mesmo o transpasse para o 
Espírito, o seu desenlace com a matéria, 
será sem dores e sem sofrimentos de 
espécie alguma. 

Porque a humanidade estará ligada 
conscientemente à corrente do eterno amor 
natural, e este bálsamo divino não deixará a 
criatura sofrer. 

Pois a maior parte das criaturas 
passarão da matéria para o Espírito, 
conscientemente, e em estado consciente, 
desfrutando de suas faculdades mentais, até 
o último momento de vida de seu corpo 
material, despedindo-se de seus legítimos, 
fazendo-lhes as recomendações que tiver 
por conveniente, despedindo-se de seus 
irmãos naturais, manifestando a maior 
tranquilidade e alegria, assim como hoje 
aquele que se prepara para uma viagem 



material. 
Não haverá choro, nem prantos, nem 

dores, nem sofrimentos, porque haverá 
confiança, fé, harmonia, amor e proteção 
divinamente santa e puramente natural, de 
um para com os outros. 

Há doenças entre a humanidade? É 
pela sua desarmonia para com a corrente de 
vida, devido a sua pouca compreensão e 
tendência para o mal, pois cada qual recolhe 
o fruto segundo a semente que semeou. 

As doenças se manifestam quase 
totalmente com dores agudas? É pela 
ausência de amor entre todos os homens 
deste mundo, porque dizem: fulano está 
doente e está mal! Mas por isto eu não vou 
me penalizar, porque quando me tocar, a 
mim também terei que sofrer. 

Isto denota, clara e patentemente, a 
falta de amor entre a humanidade deste 
mundo, e, portanto, o seu afastamento para 
com Deus, porque Deus é amor. 

Pois, se quando um sofre dores ou é 
apanhado por qualquer infestamento, os 
demais homens, ou mais claro ainda, os 
membros de sua família se condoem, 



intimamente, sentindo em suas consciências 
aquelas dores ou sofrimentos como se eles 
mesmos as sofressem, então põe-se em 
atividade as fibras íntimas do amor, e com o 
poder radioso deste amor glorioso 
puramente Santo e Divino, eliminam a dor 
daqueles que sofrem. 

Porque se um só pensamento, ou 
melhor dito, se um só Filho de Deus, 
mediante seu pensamento, elimina uma dor 
ou troca o estado doentio de um corpo físico 
à estado de saúde, com quanta maior 
facilidade o poderiam fazer os órgãos de 
uma família, e com quanta maior facilidade o 
fariam os filhos deste mundo? 
Se tivessem ligados à corrente infinita do 
amor, que é Deus. 

Francisco Salmeron 
Lopes – Paco – Mensagem Extraida da 
Profecia de Humano, Livro Uma 
Testemunha, Capítulo 25, páginas 
392/393. 

 
 
 

 



LIGAR, REGULAR E DESLIGAR. 
 
 
O movimento organizado pela inteligência 

humana se movimenta sobre três fatores 
superiores, que sucedem de outros fatores ou 
causas naturais. 

Os três fatores superiores sobre os quais 
se movimenta a vida organizada são: ligar, 
regular e desligar. 

O homem e tudo quanto é criado por ele, 
somos instrumentos ou máquinas movimentadas 
por uma força superior, que precisa ser 
aperfeiçoada pelos próprios homens, para que 
marchem normalmente. 

Supondo uma máquina para pôr-se em 
movimento precisa ser ligada à força motriz, seja 
esta força interna ou externa. Depois precisa ser 
regulada a sua marcha, em forma lentamente 
positiva. 

Uma lâmpada para dar luz é preciso ser 
ligada à usina, que é a força motora que 
reproduz a energia. 

Se quisermos parar o movimento de uma 
máquina, ou apagar uma luz, temos que desligar 
da força motora, ou do combustível que a 
produz. 

O grande movimento motorizado, ou 



efeitos produzidos com a luz clarividente da 
inteligência do homem se movimenta por 
intermédio destes três fatores distintos: ligar, 
regular e desligar, a fim de parar o movimento da 
vida criada e organizada. 

Todo este grande movimento de vidas 
criadas e organizadas pela inteligência humana 
são vidas sem sentimentos; ligar é viver e 
desligar é morrer sem sentir. 

Fizemos estes esclarecimentos como 
comparação. Agora passamos a esclarecer 
alguma coisa acerca do movimento do corpo 
humano. 

O corpo humano é uma vida criada e 
organizada por Deus; esta vida se movimenta, 
fala, pensa e sente. 

O campo de ação desta vida é todo o 
Infinito, por intermédio de correntes mentais. 

Toda natureza de pensamentos sobre o 
mesmo fim, tem uma corrente formada, 
infinitamente. Como a humanidade pensa 
positivo e negativamente, algumas correntes são 
de natureza positiva e realmente de vida, outras 
são de natureza negativa, contra a vida. 

Todas as correntes de pensamentos tem 
em si uma grande força de atração e expressão, 
que trabalha radiativamente; os pensamentos se 
ligam e as criaturas se unem, cooperativamente, 



em todo o Infinito, para a vida ou para a morte, 
gozando ou sofrendo cada uma, as impressões 
de suas sintonias. 

Aqui está a primeira chave da felicidade ou 
infelicidade humana. Tudo depende da escolha 
da corrente que vamos ligar os nossos 
pensamentos, ou nos deixarmos ligar. 

Se ligarmos os nossos pensamentos às 
correntes sadias e de vida, sadias serão e de 
vida, as impressões de nossa sintonia. Se 
ligarmos os nossos pensamentos às correntes 
doentias, negativas e mortais, a impressão de 
nossa sintonia será doentia, negativa e mortal. 

Os pensamentos, mesmo que sejam de 
natureza positiva, precisam ser aperfeiçoados 
para compor o equilíbrio da vida, dentro de um 
ritmo de paz e harmonia. 

Se não quisermos sofrer as consequências 
violentas, malignas e doentias de uma sintonia 
mortal, não deixemos ligar os nossos 
pensamentos a correntes de inferioridade, em 
posição contra a vida, contra o próximo, contra 
as coisas de vida, ou contra nós mesmos. 

Deus nosso Pai nos deu o livre arbítrio, 
para livremente fazermos nossa escolha, da 
corrente que vamos ligar os nossos 
pensamentos, se de vida para a vida, ou se de 
vida para a morte. 



De nós mesmos depende a nossa 
felicidade ou infelicidade. 

Humano. 
Mensagem de 14 de janeiro de 1962. 

 

 
A DESVALORIZAÇÃO HUMANA E A 

DESVALORIZAÇÃO DE TODAS AS COISAS. 
UMA JUSTA ADVERTÊNCIA. 

 
A vida é um segredo que só o tempo 

descobrirá o segredo de sua realeza. E a realeza 
da vida só será descoberta depois que os 
homens, deste mundo, despertarem do sono de 
sua ignorância. 

Porque a humanidade deste mundo 
dorme no sono pesado da ignorância, precisa 
ser despertada desse pesado sono. 

O homem é a vida, mas o homem se 
desvalorizou e se confundiu, se acha perdido no 
reino das confusões e sendo uma arma de vida, 
transformou-se em uma arma de morte. 
 Deus disse aos homens: Sereis deuses 
porque eu sou Deus. 

  De fato, o homem é a pérola de maior 
valor, escolhido entre todas as pérolas que 
compõem a esfera radiosa dos maiores valores 
naturais, infinitamente; dificilmente se encontrará 



uma pérola maior que o próprio homem, pois só 
o homem tem amplos poderes para valorizar e 
desvalorizar todas as coisas. 

Mas o homem se desvalorizou a si mesmo 
e, relativamente, está perdendo os seus 
respectivos valores. 

A humanidade será infeliz e sofredora, 
todo o tempo que o homem ignorar o seu 
verdadeiro valor. É preciso que o homem se 
valorize, para que depois saiba valorizar e utilizar 
a obra do Criador, a qual foi criada toda para a 
vida. 

É um fato eminente, que com a queda dos 
valores do homem, toda a obra da Suprema 
Natureza Criadora, ficou desvalorizada, e com o 
levantamento e triunfo dos valores do homem, 
todos os seres, vidas e coisas receberão seu 
verdadeiro valor, porque só o homem tem o 
poder em si mesmo de valorizar e desvalorizar 
todas as coisas. 

A mulher é a segunda pérola criada no 
seio do Infinito, mas está também 
completamente desvalorizada, pela queda dos 
valores do homem. 

Esposas orai por vossos esposos; mães 
orai por vossos filhos; filhos orai por vossos pais 
e irmãos; pais orai por vós mesmos. 

Orai todos e pedi ao Poder Supremo de 



Deus Onipotente, que ajude a humanidade, para 
que com a força de seu poder, sejam 
restabelecidos, conscientemente, os valores 
realmente positivos do homem. 

Pedir também ao homem que se valorize, 
que reconheça seus valores, pois, se utilizando 
os seus verdadeiros valores, pode libertar o 
golpe mortal que está preparado pelo homem, 
contra a própria humanidade. 

Homem ora por ti mesmo para que possas 
compreender quem tu és, e quais são os teus 
valores e responsabilidades, das quais não te 
podes desobrigar, pois a própria Natureza 
Criadora tem posto em tua mão todas as vidas, 
seres e coisas, e és vós mesmo homem, que 
tens o poder de criar e destruir. 

No homem se acha o supremo valor, e o 
dom de valorizar a vida toda, infinitamente, 
lutando contra o próprio homem, luta também 
contra a vida. 

Como prevalecerão os valores naturais e 
positivos do homem se ele luta contra si mesmo? 
Se o homem é o inimigo do próprio homem, 
aonde está a fortaleza e a felicidade da 
humanidade? 

O supremo bem se conquista com amor e 
sacrifício. O homem lutando contra o próprio 
homem, não está conquistando vida, mas sim a 



derrota de si próprio e de toda a humanidade, 
juntamente, pois a infelicidade que hoje nos 
persegue, é fruto da ignorância do próprio 
homem. 

Assim, pois, se nós, humanos, criamos a 
infelicidade, a nós pertence criar a felicidade, 
não a felicidade individual ou simbólica, mas a 
felicidade universal que coopera para a Vida 
Eterna.  

Humano. 
Mensagem de 25 de agosto de 1950. 

 
. 

O LAR 
 

A FAMÍLIA LEGÍTIMA. O DUPLO FAMILIAR. 
ESPÍRITO E SANGUE. 

A DESARMONIA DA FAMÍLIA LEGÍTIMA. 
A FORMATURA ESPIRITUAL. 

 
 No lar começa-se a formação do Cristão. 
Do lar saem o Cristão formado, útil ou inútil para 
Deus, para si e para a sociedade. Porque o lar é 
uma escola aonde aprendemos as primeiras 
lições em cada existência. O lar é uma oficina de 
trabalho aonde executamos as nossas boas 
qualidades; Nossas boas obras.  
 O lar é na verdade,  a primeira  base da 



moral Cristã.  O lar é o depósito de amor, de 
sentimentos e de harmonias, aonde despejam os 
canais familiares, as suas maravilhosas virtudes e 
os frutos do trabalho em comum. 
 O lar é o centro de harmonia, é uma 
instituição Santa, aonde se descansa das grandes 
lutas do trabalho diário e se renovam as energias 
de vida, para novas lutas, novos 
empreendimentos e novas conquistas. 
 A vida da família quando bem entendida 
e aproveitada para o bem; é uma fonte calorosa 
de amor, esperança e de luz. 
 É o lar o Paraíso de nossa vida, pelo qual 
damos tudo quanto possuímos do melhor e mais 
belo. 
 Para uma lar ser feliz é preciso que 
Jesus em sua doutrina esteja no coração dos 
familiares Cristãos. 
 Uma família invadida pelo espírito do mal 
chamado satanás, a família se transforma em uma 
forma tirânica; se odeiam e se desrespeitam. 
 Os canais sanguíneos, o inimigo os 
transformam em canais de veneno e de ódio, 
fogem às vontades de trabalhar, entrando a 
preguiça e o desanimo. 
 No amor se acha o engrandecimento do 
lar, na beneficência da família. 
 Adormecem as qualidades benéficas e a 



operação do mal vai invadindo os corações, 
colocando a família em desarmonia e afastando-
se do entendimento. 
 O lar que deveria ser um lugar de amor e 
descanso, torna-se um verdadeiro inferno, que 
para ter um descanso, é preciso sair do lar a 
setores exteriores. 
  Humano. 

  Março de 1958. 
  
 

 

 

 

AS ESSÊNCIAS NATURAIS HONRAM A 

OBRA NATURALMENTE INFINITA DO 

CRIADOR 

As essências minerais no seu conjunto essencial. As 

essências vegetais no seu conjunto perfumado 

essencialmente. As harmonias naturais dos seres 

viventes nas suas especialidades, com respeito às leis 

naturais. Nas harmonias dos sons, criação da 

inteligência humana. O equilíbrio, ordem e respeito 

de nós mesmo. Pensar e sentir.  

Os 6 (seis) brados de tristezas e de amarguras: Os 

Pobres; Os Massacrados; Os Doentes; Os 

Cansados; Os Desesperados e Os Inocentes. 



Equilíbrio - ordem e respeito a nós mesmo. Amar 

ao próximo como a nós mesmo. 

Pensar e sentir. Jesus nos chama, em Glória. 

Os 6 (seis) maiores apelos humanos: 

1) Os famintos: Nos pedem um pouco de comida; 

2) Os doentes:  Nos pedem um pouco de saúde; 

3) Os massacrados:  Nos pedem um pouco de 

compaixão; 

4) Os cansados: Nos pedem um pouco de força; 

5) Os desesperados: Nos pedem um pouco de 

amor; 

6) Os inocentes: Nos pedem um pouco de carinho. 

Os que clamam e apelam a nós são nossos irmãos, 

talvez o nosso pai, a nossa mãe, filhos e irmãos 

legítimos, parentes ou amigos de outras existências. 

O quadro triste da tirania humana – Apelo de duas 

mães. 

Humano. 
Agosto de 1958. 

 
 
 
 
 
 
 
 



NA VIDA NADA SE PERDE. 
 
 Na vida nada se perde, os nossos 
pensamentos e palavras ficam gravados nas 
correntes elétricas, atmosfericamente, tanto o bem 
como o mal, tudo fica gravado por lei natural, 
infinitamente. 
 Quando findamos as sucessivas 
existências, o nosso corpo orgânico, 
materialmente, se decompõe e une-se a um corpo 
astral e  continua vivendo. Porém, o corpo astral 
ou fluídico que é a imagem do nosso corpo 
orgânico, fica fotografado no Reino das Formas, 
tanto os corpos humanos, como os corpos de 
todas as vidas criadas, ficam gravados seus 
corpos fluídicos no Reino das Formas. 
 Não podemos esquecer que todas as 
vidas criadas, tanto as que pertencem aos planos 
superiores ou as que pertencem aos planos 
inferiores, de qualquer natureza, vivem 
cooperativamente, infinitamente. 
 As doenças, hábitos ou costumes contra 
a vida, são parasitas que se alimentam de nós, 
combatem contra nossa vida real, vão aniquilando 
nosso corpo orgânico, às vezes até destruí-lo. 
 Para nós sararmos de uma doença 
qualquer precisamos nos neutralizar, desligarmos 
da corrente que vivemos ligados 



cooperativamente, doentia, e pôr-nos em sintonia 
com uma corrente salutar. A doença vai perdendo 
a força, morre por falta de alimento doentio e de 
cooperação. 
 Para neutralizar a nossa vida de uma 
corrente doentia e pô-la em sintonia com uma 
corrente salutar, o primeiro e único remédio é a 
FÉ. A FÉ é o elemento supremamente primitivo, 
que cura a doença e impulsiona o progresso; com 
a fé se removem as coisas mais difíceis da vida, 
porém, sem fé e confiança em nossas realizações, 
ninguém pode fazer nada. 
 Cooperar é unir, pensar a mesma coisa e 
sentir do mesmo modo. 
 Há vezes que cooperamos com várias 
correntes, conscientemente, e há vezes que nos 
ligamos e cooperamos com várias correntes, 
inconscientemente. 
 Mas, seja como for, se nós queremos ter 
saúde e vida, temos que fazer um exame 
cuidadoso da posição dos nossos pensamentos, 
para ver se estamos cooperando com correntes 
doentias, mental, moral ou materialmente, para 
lutar pela nossa independência. 
 Neutralizar quer dizer: não cooperar, se 
tornar independente, mas como a vida organizada 
é regida pelas leis naturais, não existe vida em 
forma independente, vivendo todas, geralmente, 



em cooperação; a neutralidade e independência 
de uma cooperação passam a ser uma mudança 
de sintonia ou de corrente, de inferior para os 
planos superiores, se realmente desejamos 
ascender, crescer e melhorar progressivamente. 
            Humano.    
  Mensagem do ano de 1961. 

 
 
 
 

ORAÇÃO DE EFEITO INFINITO 
PARA OS FILHOS DO REINO DE 

DEUS, INFINITAMENTE. 
 

 
AS VINTE E QUATRO BÊNÇÃOS. 

 
Vinte e quatro bênçãos em favor e 

defesa da família humana, infinitamente, e de 
todas as coisas de vida e contra todas as 
coisas mortais. 

 
ESCLARECIMENTO: 
 
Para fortificar infinitamente a vida, 

pela corrente evolutiva do Divino Espírito Santo 
de nosso Eterno Pai, na linha de nossas 



harmonias, mediante nosso Senhor Mestre e 
Salvador Jesus Cristo, peço que me dê o Pai, 
mediante seu estimado Filho, se eu for 
merecedor, poder e domínio real sobre todas as 
coisas na repartição que me foi confiada pelo 
Pai, mediante seu Filho Amado, para fazer as 
vinte e quatro bênçãos que tem por fim, fazer a 
unificação e congregação evolutiva de todas as 
coisas de vida, infinitamente, e a desintegração 
de todas as coisas mortais, para que por ordem 
realmente suprema a vida cresça e evolua 
eternamente, segundo a vontade de Deus, nosso 
Pai Eterno, mediante os Ministros de sua Ordem 
Redentora. 

Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, peço a Deus, Nosso Pai, em 
Jesus, seu estimado Filho, as seguintes 
bênçãos: 

 
1. Bênção de Luz sobre toda a 

humanidade. 
2. Bênção de amor eterno sobre toda 

a humanidade. 
3. Bênção de paz sobre toda a 

humanidade. 
4. Bênção de harmonia sobre toda a 

humanidade. 
5. Bênção de fé num só Deus, Todo 



Poderoso, infinitamente, na linha de nossas 
harmonias, mediante Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 

6. Bênção de virtude sobre toda a 
humanidade, fruto essencialmente de um só 
Deus, Todo Poderoso, infinitamente. 

7. Bênção de domínio do bem sobre 
todos os efeitos do mal. 

8. Bênção de submissão e 
humilhação do mal ao bem, universalmente 
infinito. 

9. Bênção de exaltação de todos os 
efeitos benéficos de acordo com a vontade de 
Deus Pai. 

10. Bênção de afastamento de 
Espíritos malfeitores e das más influências 
dentre toda a humanidade, deste mundo, e de 
todos os mundos que irradia a regeneração 
humana. 

11. Bênção de conforto contra 
qualquer doença ou enfermidade, tanto espiritual 
como material. 

12. Bênção de quebramento de toda 
corrente ou laços mortais. 

13. Bênção de ligação geral de toda 
humanidade a todo laço de harmonia de vida 
eterna, infinitamente. 

14. Bênção contra toda espécie de 



vermes intestinais, amarelão, lombrigas, 
solitárias, micróbios, em plano geral. 

15. Bênção contra a anemia de 
qualquer natureza.  

16. Bênção fortificante e vitalizante, 
por obra e graça do Espírito Santo de Nosso 
Senhor Deus e Pai. 

17. Bênção contra qualquer espécie 
de doenças, micróbios ou infestamentos que 
aflige a espécie humana. 

18. Bênção contra qualquer espécie 
de doenças, pestes, micróbios ou infestamentos 
que aflige ao Reino Animal, animais de vida. 

19. Bênção contra qualquer espécie 
de doenças, pestes, micróbios ou infestamentos, 
pragas de qualquer natureza que aflige ao Reino 
Vegetal, plantas de vida. 

20. Bênção contra todos os dados 
inflamados do mal, dos maus efeitos dos animais 
raivosos e venenosos, seja tirado o efeito dos 
venenos e das raivas, de todo o mal contra todas 
as coisas de vida, por obra e graça do Espírito 
Santo. 

21. Bênção contra toda espécie de 
doenças, pestes, micróbios ou infestamentos, 
pragas de qualquer natureza que existe nas 
águas, seja purificada as águas, por obra e 
graça do Espírito Santo. 



22. Bênção contra toda espécie de 
doenças, pestes, micróbios ou infestamentos, 
pragas de qualquer natureza que existe no 
espaço, entre o ar, a atmosfera e os oxigênios, 
seja purificado o espaço, o ar, a atmosfera e os 
oxigênios, por obra e graça do Espírito Santo. 

23. Bênção contra todo o mal que luta 
contra o Bem Universal, desintegração de todas 
as coisas mortais. 

24 Bênção naturalmente infinita de 
ligação de todas as coisas de vida, ampliação 
poderosamente do domínio real do bem sobre o 
mal, da luz sobre as trevas e da vida sobre a 
morte, sendo Deus Todo Poderoso o único 
dominador supremamente em todo infinito, 
mediante os Ministros de sua ordem redentora, 
reine acima de todo poder que existiu, existe e 
existirá, antes e depois de nossa vida, até a 
eternidade. AMÉM. Glória ao Pai, ao Filho e ao 
Espírito Santo. 

Assim, pois, confio plenamente que 
temos recebido tudo quanto temos pedido ao 
Pai, e assim é feito para que se cumpra a 
palavra que foi dita por nosso Senhor Jesus 
Cristo, que nos diz, a todos os operários do bem, 
segundo a vontade de Deus, que há em Jesus 
seu Filho: Tudo o que ligares sobre a terra será 
ligado sobre o céu, e tudo o que desligardes 



sobre a terra, será desligado sobre o céu. 
Assim seja Senhor Jesus. 
“REI DOS REIS E SENHOR DOS 

SENHORES”.  
Humano.  

(orar um Pai Nosso e um  Pão Nosso) 
Pai Nosso que estás nos céus; Santificado seja o 
teu nome; Venha o teu reino, seja feita a tua 
vontade, assim na terra como no céu. O pão 
nosso de cada dia, nos dá hoje,  Perdoa-nos as 
nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos 
nossos devedores. Perdoa-nos as nossas 
ofensas; assim como nós perdoamos aos nossos 
ofensores; E não nos deixes cair em 
tentação,mas livra-nos do mal,Porque teu é o 
Reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENDEREÇOS DE ORAÇÕES E ESTUDOS 
 
 

Templo Central 
Bairro Rural de Duas Barras 

Oração todo primeiro sábado de cada mês 
às 20:00h 

 
 

Templo Birigui 
Rua Tiradentes, nº 275 Silvares 

Oração às quartas-feiras – às 20:00h 
Estudos aos domingos – às 08:00h 

 
 

Templo Araçatuba 
Rua Fabriciano Juncal, nº 140 Jd. N. Iorque 

Oração aos sábados – às 20:00h 
 
 
 
 

Correspondências: 
Caixa Postal nº 114 – CEP 16200-970  

Birigui - SP  
 
 

 



AMOR =  Amarás ao Senhor teu Deus de 
todo teu coração, de toda a tua alma e de 
toda a tua força e de todo o teu 
entendimento e ao teu próximo como a ti 
mesmo,  segundo manda a lei; 
FÉ = Fé em Deus todo poderoso, como 
Suprema Autoridade que não falta nunca a 
seu compromisso natural e enxerga a todas 
as coisas como por um espelho. Deus não 
pode ser enganado; 
ESPERANÇA = Esperança em Deus todo 
poderoso, fiel e justo e recebereis todas as 
coisas que a Ele pedirdes, se cumprires com 
seus mandamentos; 
CARIDADE = Fazer as três caridades para 
com todos os seres de vidas. A caridade 
mental, a caridade física e a caridade 
intelectual; 
EDUCAR = Educar-nos a nós mesmos, 
severamente, e a nossos filhos, para não 
sermos pedra de tropeço para outros irmãos; 
diz o Senhor. 

Humano. 
 
 
 


