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OS DESEQUILÍBRIOS DE NOSSA SOCIEDADE 

 

 
Irmãos queridas, companheiras desta casa tão abençoada, deste 

lar, cujos encarnados apreciam a disciplina e o amor. 

Hoje temos a honorável presença de nossas irmãs do Corpo 

Médico da Casa, também orientadas e esclarecidas pelo nosso querido 

Dr. Lázaro. 

 A querida Irmã Doutora Marilda Eloá Silva, tão bondosa, acredita 

que nós possamos de uma maneira tão feliz esclarecer a sua pergunta, 

no entanto, de antemão, esclareço aos amigos e as nossas irmãs aqui 

presentes, da nossa total incapacidade de avaliar o panorama terreno ao 

qual ele se encontra nos dias de hoje, com tantas indagações, com 

tantas questões de ordem moral inquietantes e possivelmente 

assustadoras que nós somos apenas uma pequena voz na multidão de 

tantos sociólogos, irmãos muito mais capacitados que nós para 

responder à pergunta da Doutora Marilda, sobre os desequilíbrios de 

nossa sociedade. 

Entendendo, porém, ser a nossa obrigação está noite, falaremos 

de ressente palestra por nós assistida no Mundo Maior, do nosso querido 

Dr. Bezerra de Menezes, está alma tão pura e iluminada, esclarecendo 

que muitos desequilíbrios ocorridos na face terrena entre os anos de 

2013, 2014 e 2015, são derivativos de uma pequena, mas significante 
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mudança no eixo da Terra, alterando-se em dez decigraus de inclinação. 

Está inclinação provocou tamanho magnetismo onde os desiquilíbrios 

humanos mais recônditos se refletiram em distúrbios emocionais 

psicológicos e de ordem moral de toda a espécie. 

Com a aproximação e a dilatação das zonas umbralinas, 

bordeando na terceira dinamização da face terrena. Os nossos irmãos 

em desequilíbrio, os nossos companheiros ainda em trevas interiores, 

estão com uma maior ascendência aos sensitivos do planeta, infiltrando-

lhes pensamentos de derrota moral e imputando-lhes doenças e dores 

desconhecidas, como dores de cabeça, dificuldades pulmonares, uma 

infestação no ar, com problemas de bactérias, que se originam 

naturalmente dos desequilíbrios causados. 

Nos informa ainda o querido e ilustre médico, o Dr. Bezerra de 

Menezes, que a querida Mãe Maria, a Mãe de Jesus, lá do seu alto grau 

evolutivo, está muito preocupada com a frivolidades dos 

relacionamentos, dissolvendo as famílias tradicionais no ambiente 

terreno, trazendo desiquilíbrios tão abertos à sociedade, violências e 

aberrações que não tínhamos visto. E a querida Mãe Maria preocupada 

com está situação, sabe de antemão, conforme tem nos informado o Dr. 

Bezerra de Menezes, que por conta desses desequilíbrios que 

prejudicam o cerne da família em seus aspectos morais, em suas 

estruturas diferenciadas maculais, no equilíbrio psicológico das crianças 

também estará de uma forma comprometida. 
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Nos informa sobre uma recessão econômica que pesará sobre o 

Mundo e pesará sobre o nosso Brasil, e muitas pessoas ficarão 

endividadas, sem condições de prosseguir adiante. Haverá também por 

conta destes desequilíbrios respostas que virão do mar, alterações que 

virão dos vulcões, dos ventos, porque a Terra é um organismo vivo e a 

somatória de seus habitantes refletem nas respostas da natureza como 

aviso e orientação, para a corrigenda. 

Em suma querida Doutora Marilda, é esse o nosso pensamento 

pedindo as nossas humildes desculpas àqueles que não pensam ou não 

concordam, nem de longe, com as nossas observações particulares. 

A nossa irmã Ester, que coordena o Corpo Cirúrgico Espiritual 

desta Casa, nos faz uma pergunta muito particular e interessante, para 

que nós possamos informar aos amigos desta Casa. Ela nos fala e nos 

pergunta à cerca do Papa Francisco, como vemos este grande Líder da 

Igreja. 

 Quem sou eu, irmã para falar desta alma tão evoluída, deste 

Espírito que vem do Evangelho do passado, trazer a tolerância, a 

humildade, a pacificação tão necessária aos nossos irmãos e irmãs da 

Igreja. 

De formas que, eu vejo este querido irmão, como já nos afirmou o 

Dr. Bezerra de Menezes, com extrema alegria, com extrema esperança, 

e posso ainda lhes falar do vastíssimo conhecimento espiritual deste 
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Líder da Igreja, que a reencarnação de Santiago, assim como Apóstolo 

de Cristo, ontem e hoje, poderá estruturar a Igreja nos moldes que ela 

precisa e só ela pode reunir todas as irmandades no caminho da 

espiritualidade superior. 

De formas que essas são as nossas observações, para os amigos e 

para as amigas desta casa. 

Me sinto muito honrado em aqui estar todos os meses. E estou 

ficando um pouco envaidecido de ter uma cadeira cativa nesta casa, 

mas pelos laços de amizade fraterna que temos e que ainda não é 

possível lhes revelar, fico apenas com a semente desta amizade para 

que ela floresça e dê bons frutos à todos os irmãos e as irmãs. 

Que o nosso querido Jesus, nosso amado Mestre, nos traga à 

todos esta noite, a certeza de esperança, do amor como remédio, de 

pacificação para as almas, única forma que conhecemos para as coisas 

se acertarem na Terra e no Mundo Maior. 

O nosso muito obrigado aos amigos e amigas dessa casa. 

Fiquem com Deus.  

 

Um Espírito Amigo Do Colegiado 

 


