ORAÇÃO AO ESPÍRITO SANTO (MENSAGEIRIA DIVINA)
“A BÍBLIA DOS ESPÍRITAS e O NOVO TESTAMENTO DOS ESPÍRITAS extratificam todas as Bíblias da Humanidade,
ensinando tudo sobre a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, para advertir, ilustrar e consolar os filhos de
Deus encarnados”.
“Ao Sagrado Princípio nos dirigimos, como Pai Amantíssimo que é, rogando Suas Divinas Bênçãos para todos os Seus
filhos que se entregam à Verdade, ao Amor e à Virtude, objetivando a própria melhora e a de seus irmãos em
Origem, Processo Evolutivo e Sagrada Finalidade.
Ao Nosso Senhor Jesus Cristo apelamos, como Celeste Batizador em Revelação que é, para que determine e abençoe
o trabalho de todos aqueles espíritos que, compenetrados da Verdade, do Amor e da Virtude, funcionam como
servidores do Bem e do Bom, procurando beneficiar os irmãos com as maravilhosas dádivas da Assistência Espiritual.
E a vós nos dirigimos, Legiões do Senhor, prometendo cumprir com os nossos deveres para com a Lei de Deus e o
Divino Exemplo de Jesus Cristo, portanto acima de religiosismos, de sectarismos, de truncações e inibições humanas,
a fim de virmos a adorar a Deus em Espírito e Verdade.
De vós esperamos, conseqüentemente, toda aquela assistência que esteja enquadrada nos Santos Desígnios de
Deus:
Ensino para os que desejam aprender;
Verdade para os que pretendem ser livres;
Amor para os que prezam fazer o Bem;
Revelações para os que auguram as verdades eternas, perfeitas e imutáveis do Nosso Pai Divino;
Virtude para os que desejam combater seus próprios vícios;
Amizade para os que sentem vontade de praticar a Bondade;
Certeza para os que duvidam da Sagrada Paternidade;
Trabalho para os que carecem de progredir;
Renúncia para os egoístas;
Ternura para os violentos;
Saúde, Paz e Ventura, a todos os que fizerem por merecer, porque vós sois os distribuidores de Deus, através da
Excelsa Autoridade do Cristo Planetário”.

