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Introdução
Caro Leitor
Sou casada, mãe de 6 filhos e membro da Ordem Franciscana Secular.
Com a idade de 20 anos divorciei-me por razões muito grave e com o apoio de
um padre. Tinha 20 anos, era mãe só, trabalhava e educava minha filha.
Participava diariamente da missa e considerava minha fé como um alimento vital.
Havia começado um caminho de união com Jesus, no seio da Ordem Franciscana
Secular, também chamada Ordem Terceira.
Minha irmã voltou de uma viagem a Mediugórie cheia do fogo do Espírito Santo.
Depois de tê-la ouvido contar sua bela peregrinação, vivi uma conversão mais
intensa. Ao longo do ano seguinte, experimentei diferentes níveis de oração
profunda, entre as quais um sonho com a Virgem Maria, no qual Ela me perguntou
se eu queria trabalhar para Cristo. Neste sonho Ela me mostrou que este trabalho
espiritual particular me conduziria a separação do mundo. Ela me mostrou
efetivamente minha família aumentada e a maneira pela qual eu estaria separada
dela. Respondi a Ela que aquilo me era indiferente, que eu faria tudo que me fosse
pedido. Pouco tempo depois fiquei doente. Eu tinha endometrite. Desde então
tenho estado sempre doente, com um ou outro problema de saúde. Meus
problemas de saúde são sempre difíceis de diagnosticar. Eles fazem parte da
cruz; menciono isto porque há muitas pessoas que sofrem assim. Meu médico
disse-me que eu não poderia mais ter filhos. Como eu estava só, não me
preocupei com isto; eu partia do princípio que era a vontade de Deus. Pouco
tempo depois encontrei um homem maravilhoso. Como meu primeiro casamento
fora declarado nulo, casei-me com este homem e tivemos 5 filhos.
Do ponto de vista espiritual, tive muitas experiências, das quais algumas agora eu
sei o nome: locuções interiores. Estes momentos eram belos e as palavras saem
ainda claramente do meu coração, mas aquilo não me entusiasmava muito, pois
eu estava ocupada em oferecer a Deus doenças e esgotamentos. Para
mim....tudo bem analisado vejo agora que Ele me preparava para trabalhar na
Sua Obra. O período de preparação foi longo, difícil e nada que entusiasmasse.
De fora, imagino que diziam: “Realmente, esta mulher não tem sorte.”Do interior
eu via que se os meus sofrimentos eram muito penosos e duravam, minha família
crescia no amor e em sabedoria, no sentido de que meu marido e eu sabíamos
exatamente o que era importante e o que não era. Nossas cruzes constantes nos
revelavam.
Devido a uma série de fatores, eu e meu marido fomos obrigados a mudar, com
nossos filhos, para um lugar distante daqueles que amávamos. Ofereci este
sofrimento, mas devo dizer que é o que de mais difícil que tive que viver. A vida no
exílio apresenta muitas ocasiões ideais para se conformar à vontade de Deus,
mas é preciso ter isso constantemente em mente, senão a tristeza toma conta da
gente. Depois de vários anos no exílio, tive enfim a oportunidade de ir a
Mediugórie. Era de fato, um presente de meu marido pelo meu 40*) aniversário Eu
já tinha tentado antes disso, ir uma vez, mas as circunstâncias tinham tornado a
viagem impossível e, então compreendi que não era a vontade de Deus. Enfim
tinha chegado o momento oportuno e com minha filha mais velha, estávamos

diante da igreja de São Tiago. Era a segunda viagem dela. Eu não esperava viver
nada de extraordinário; eu não pensava nisso. Minha filha, que tinha gostado
muito de sua primeira viagem, contava muitas piadas sobre as pessoas que
procuram fenômenos extraordinários. Ela apelidava, com afeto, Mediugórie de
carnaval dos praticantes. Ela diz ainda que o lugar mais alegre da terra. Na
primeira viagem, esta jovem de 14 anos, fora a Mediugórie de forma rebelde,
aproveitando a oportunidade de viajar para o exterior com sua tia. Ela voltara
calma e cheia de respeito, o que havia incitado meu marido a declarar que
enviaríamos todos os nossos adolescentes em peregrinação.
Seja como for, passamos cinco dias magníficos. Tive uma cura espiritual na
colina. Minha filha repousou e rezou. Aconteceu alguma coisa discreta mais
significativa. Quando eu comungava, Jesus conversava comigo. Eu me dizia que
era belo, mas isto já me acontecera antes, lá uma vez ou outra e assim não dei
muita importância ao acontecimento. Lembro-me apenas de ter dito aos outros
que em Mediugórie as comunhões eram experiências fortes. Voltei para casa com
uma gratidão profunda a Nossa Senhora por nos ter permitido esta viagem.
As conversações com Jesus continuaram durante todo o inverno que se seguiu.
Em certo momento, dentro dos 6 meses após nossa viagem, as conversas
começaram a se imiscuir na minha vida quotidiana e a acontecer em momentos
inesperados do dia. Jesus começou a me dirigir com autoridade e eu tinha cada
vez mais dificuldade em lhe recusar as coisas mais diferentes que Ele me pedia.
Eu não contava nada para ninguém. Neste mesmo tempo Nossa Senhora
começou também a me guiar. Não é difícil de distinguir suas vozes. Não os
escuto por audição, mas na minha alma ou meu espírito. Desde então eu sabia
que qualquer coisa extraordinária estava para acontecer. Jesus me dizia que Ele
tinha um trabalho particular para mim que superava minha vocação inicial de
mulher e mãe. Ele me pediu para anotar as mensagens e me explicou que Ele se
encarregaria de fazer com que fossem publicadas e difundidas. Agora vejo que
Ele teve que esperar muito tempo para me colocar à vontade e estar pronta a
confiar Nele. Agora eu confio em Sua voz e vou continuar me empenhando em
servi-Lo, apesar da minha luta constante contra as minhas fraquezas, meus
defeitos e os atrativos do mundo.
Peço a vocês que rezem por mim para que eu possa continuar tentando servir
Jesus. Peço-lhes também que respondam “sim” a Ele. Ele precisa tanto de nós e
Ele é tão bom. Ele lhes conduzirá ao Seu coração, se vocês o permitirem. Eu rezo
por todos vocês e agradeço a Deus ter-lhes dirigido estas palavras. Toda pessoa
que O conheça um pouco não pode deixar de amá-Lo, pois Sua bondade é
imensa. Se vocês lutam para dizer “sim”, significa que vocês já deram o seu “sim”.
Ele vem a vocês de maneira bem particular, através destas palavras e das graças
que elas lhes proporcionam.
Não caiam na armadilha de pensar que é impossível que Ele queira que vocês
alcancem os mais altos graus de santidade. Como já escrevi antes, o maior sinal
dos tempos é que Jesus tem que se contentar com pessoas como eu, como
secretária. Eu considero que estou na equipe de substituição, caros amigos.
Juntem-se a mim e juntos faremos nosso pequeno trabalho para Ele.

Mensagem de Jesus
“Você vê, minha filha, que você e eu, nós estamos juntos há muito tempo. Eu
trabalhei de modo escondido em sua vida durante muitos anos antes de você
começar este trabalho. Ana, como lhe amo. Se você olhar para a sua vida, você
poderá notar nela tantos sim que você me deu. Isto não lhe agrada, isso não lhe
alegra? Você começou a me dizer sim muito tempo antes de viver graças
extraordinárias. Se você não tivesse agido assim, minha querida, Eu não poderia
nunca lhe dar estas graças nem lhe confiar esta missão. Veja como foi importante
que você tenha se levantado todos os dias de sua vida ordinária, e que você tenha
dito sim ao seu Deus, apesar das dificuldades, as tentações e as provações?Você
não via o plano do conjunto como Eu o via. Você teve que se apoiar na sua fé, Ana,
Eu lhe digo hoje, é sempre assim. Você não vê o Meu plano, que é maior do que o
seu espírito humano pode imaginar. Peço-lhe que continue a se apoiar na sua fé,
pois ela Me dá tanta glória. Considere tudo que pude fazer com você,
simplesmente porque você tomou uma decisão escondida e humilde por
mim.tome uma decisão escondida e humilde hoje e todos os dias, e diga: eu
servirei a Deus. Ontem à noite você Me serviu levando conforto a uma alma que
sofria. Servindo esta pessoa você tomou uma decisão por Mim, indo contra sua
própria vontade. Havia alegria no Céu, Ana. Você é minha, Sou seu. Fique
Comigo, minha filha. Fique Comigo.”
%%%%%%%%

MENSAGENS
17/08/2003
Jesus
Meus filhos, dirijo-Me a vocês do mais intimo de Meu Coração Eucarístico. Minhas
queridas almas deste mundo, um dia vocês deverão voltar a Mim. Desejo o seu
amor hoje como nunca o desejei antes; desejo proteger-lhes como nunca o
desejei antes. Como o nosso tempo é diferente do de vocês, posso Me comunicar
com vocês de modo atemporal.
Eis o que quero dizer-lhes: Quero que vocês conheçam os Meus segredos mais
íntimos. Quero abrir o véu do tabernáculo como nunca o fiz antes. Quero que
vocês Me conheçam. Quero que vocês Me conheçam na forma miraculosa que
estou presente na hóstia consagrada. Sou o Pão da vida e sou também o vosso
Jesus. Vivi humildemente, passei pelas mesmas dificuldades que vocês passam.
Passei por privações e provações. Muitos Me maltrataram e por isso conheço a
dor do sofrimento. Tínhamos pouco dinheiro e por isso conheço a dor da fome. Eu
não era como os outros e por isso conheci a dor do isolamento. Queridos
pequenos, estou com vocês. Quero lhes ensinar coisas que as almas do passado
não compreenderam antes de chegar ao céu. Meu objetivo é de levantar uma
onda imensa de cristãos que atacará o território do mal, o qual tomou conta deste
mundo, criado com tanto amor por Meu Pai. O mundo de vocês será assim
purificado para tornar-se um lugar seguro para os filhos de Deus. Eu vou lhes dar
conhecimento, sabedoria e amor. Vou introduzir-lhes na divindade, para fazer de
seus corações centros incendiados de amor divino. Vocês terão a oportunidade
de trabalhar Comigo. Meus filhos, venham a Mim agora. Caminhem pelas vias
divinas Comigo. Juntos façamos apelo a outros para se juntarem a Nós. Assim
nós nos levantaremos contra o mal e restauraremos o bem no mundo para os
povos que ali habitam e para Deus do Céu. Eu sou todo poderoso. Cooperando
Comigo e trabalhando Comigo vocês participarão do Meu poder. Vocês
aprenderão a amar como nunca amaram antes. Revelo-Me de um modo novo,
como nunca antes Me revelei. Venham, juntos façamos homenagem a Deus Pai,
façamos-Lhe um juramento. Foi Ele que ordenou esta obra. Agradecei-O
freqüentemente e do fundo do coração por estas graças, pois são estas graças
que permitirão a vocês Me ajudar a salvar o mundo.
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18/08/2003
Jesus
Quero que Meus filhos estejam conscientes da grande dedicação que tenho por
eles. Estou presente nos tabernáculos do mundo inteiro, porque quero que o
Cristo vivo esteja presente no meio de vocês. As almas que Me visitam e Me
veneram na Eucaristia têm a possibilidade de atingir um alto grau de santidade.
Eu sou a cura de todos os males. Eu sou a calma em todas as tempestades. Eu
sou o consolo em todos os sofrimentos. Eu quero guiar os Meus filhos mais
intensamente e, para isso, Eu quero que vocês compreendam que a Vida reside
em cada tabernáculo. Meus queridos filhos, se vocês compreendessem a
importância de cada uma de suas visitas aos Tabernáculos, haveria junto deles
multidões inteiras dia e noite, sem interrupção. É esta multidão de almas que Eu
convido agora. Queridos filhos deste mundo, Eu, seu Jesus, não sou limitado
pelas leis da natureza, Eu posso tudo. Meus poderes são inimagináveis para as
almas que não fizeram a experiência da visão celeste, ou seja, para as almas que
ainda vivem na terra. Fala-se muito no mundo do poder. Tal pessoa tem um
determinado poder, outra tem outro poder. Meus filhos estão submersos por
imagens de ocultismo ou de poderes mágicos. Quero que isso se acabe. Existe
uma obsessão por poderes que Não são celestiais. Meus filhos, e mesmo alguns
de meus filhos da Luz, afirmam que estas coisas são boas ou, pelo menos,
inofensivas. Eu vos digo agora, em toda Minha Majestade Divina: todo poder que
não vem de Mim é mau. Identifiquem estes impostores e, um por um, eliminemnos de suas vidas. Vocês não vêem o estrago que eles causam, mas Eu, o seu
Salvador, lhes asseguro que este gênero de coisas abre em suas almas uma
porta que não é bom abrir. É preciso, filhos, que vocês estejam protegidos dos
lazeres ou jogos que usam tais poderes.
Desejo assim lhes guiar de modo especial. Desejo lhes advertir e corrigir. Desejo
lhes ensinar. Mas, acima de tudo, desejo lhes amar. Vocês já amaram alguém
com paixão e foram rejeitados? Seu amor já foi rejeitado, sem consideração? Se
isto já lhes aconteceu, vocês compreendem o que Eu sinto. Eu sou rejeitado pela
maior parte da humanidade. Eu dei Minha vida por esta humanidade, para que
seus pecados sejam ignorados e esquecidos. A humanidade, na sua pobreza e
loucura, joga este dom aos Meus pés, como que dizendo: “Seu dom não vale
nada. Ele não tem mais nenhuma importância.” Meus filhos muito queridos, em
certos casos é a ignorância que faz agir assim. Muitos de meus filhos não
compreendem que o dom que rejeitam é a vida eterna deles, é a salvação deles.
Em muitos casos eles não compreendem isto porque ninguém lhes ensinou a
Verdade. Eu corrigirei esta situação logo, quando Me revelarei ao mundo, para
não deixar nenhuma dúvida que Jesus Cristo vive e que Jesus Cristo salva.
Quando isto acontecer as almas Me conhecerão e terão a liberdade de fazer sua
escolha baseadas nesta tomada de consciência. Meus pequenos filhos, como Me
consolarão as almas que escolherem, antes mesmo que isso aconteça,
baseadas na sua fé. Eu envio, desde já, Meu Espírito ao mundo.
O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, repousa sobre cada alma que O
acolhe. Minhas palavras devem se espalhar e quando estas palavras atingem
uma alma na qual o Espírito Santo mora,esta alma é iluminada de maneira
espetacular. Verdadeiramente, a luz presente em cada uma destas almas atingirá
o céu, onde as almas triunfantes se alegrarão de ver mais um soldado voltar ao
ataque. Estejam atentos, queridos filhos, a todos os Meus desejos. Exercitem-se
em responder aos Meus pedidos na obediência. Vocês caminharão em paz, Eu
lhes prometo isto desde hoje. Adorem-Me na Eucaristia, pois ensino-lhes o amor.
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19/08/2003
Jesus
Hoje quero lhes falar do amor. Sou todo amor. Todo amor está em Mim. Meus
filhos deste mundo devem reaprender a amar porque, para muitos deles, a
essência do amor foi tão deformada que eles não enxergam mais a importância
dele e não o buscam. O amor é calmo e constante, filhos meus. Pode-se se
apoiar no amor. O amor não diminui na tentação. Existem diferentes tipos de amor
na terra e todo amor verdadeiro tem o seu lugar. Quero que Meus filhos
identifiquem em suas vidas as verdadeiras oportunidades de amar. Claro, a
família é a principal fonte de amor. Mas em muitas famílias faltou o amor e seus
membros estão separados uns dos outros, amargos. Queridos filhos, não é
porque vocês têm a obrigação de amar que vocês não sofrerão. Ao contrario,
freqüentemente, e devo dizer mesmo em geral, esta obrigação de amar lhes
acarreta sofrimento e ela gera outra obrigação, que é a obrigação de perdoar. Se
vocês quiserem ver o exemplo de uma pessoa que sofreu, olhem para Mim. Você
não merecia sofrer, filhinho. Eu compreendo e vejo tudo. Eu também, Eu não
merecia sofrer. Eu lhes digo agora, Meus queridos filhos, vocês Me fizeram sofrer
muitas vezes. Suas negligencias, falando só delas, Me machucam terrivelmente.
Mas Eu lhes amo. Compreendo que vocês não são perfeitos. Pouso sobre vocês
o Meu olhar e verdadeiramente Eu lhes perdôo. Suplico-lhes que aceitem o Meu
perdão e recomecem a caminhar Comigo. Eu te suplico, querido filho machucado,
que receba Meu perdão em teu coração; que ele faça aí a sua morada. Quando
um convidado é bem vindo, ele não dá muito trabalho ao seu hóspede, porque um
convidado que se sente realmente bem vindo se comporta como quem está em
sua própria casa e não dá muito trabalho ao seu hospede. Um convidado bem
vindo cuida de suas próprias necessidades e procura ajudar seu hospede. Não é
verdade, Meu querido filho? Sou teu convidado. Sou convidado em tua alma. Se
sou o bem vindo,
Eu curarei, Eu alimentarei, e reganharei tua alma. Teu coração não baterá mais
senão de amor. Eu purificarei a amargura e eliminarei as feridas para sempre.
Deixarei ai um excesso de perdão que tu o terá com largueza para dá-lo àqueles
que te terão machucado. Queridos filhos do Deus único e verdadeiro, vão
procurar as pessoas que lhes machucaram, sobretudo em suas famílias, e
ofereça a elas o seu perdão. Vocês não precisarão procurar o perdão. Peça-Me
onde o encontrar, querido filho, e de fato, Eu lhe darei o perdão. Se tu fizeres isso,
tu ficarás curado. Tu poderás dizer: “Jesus, é muito difícil. Não posso fazê-lo
porque minhas feridas são muito profundas.” Meu filho, mais uma vez, Eu te
aconselho a te exercitares. Pronuncia estas palavras de perdão para ti mesmo, na
tua mente, pronuncie-as em voz alta. Acostume-se a ouvi-las. Com Minhas
graças, não somente isto será possível, mas será fácil. Confie em Mim, Eu que te
amo com um amor verdadeiro e que te desejo a paz. Não quero que haja nenhum
obstáculo de amargura entre Nós. Eu quero te curar, Eu quero curar teus
familiares. Não tenha medo. Se alguém rejeitar teu perdão, é esta pessoa que o
perderá. Tu ficarás curado e serás recompensado. Não Me importa o que faz a
pessoa que recebe este dom da tua parte. Quando examino tua vida, considero
somente o fato que tu tenhas dado este perdão. Então acolhe-Me como teu
convidado, Meu bem amado. Eu colocarei tanto amor e tanto perdão no teu
coração que tu não conseguirás dá-lo a outrem tão depressa. Sou o teu Deus.
Creia em Mim.
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20/08/2003
Jesus
Hoje, quero falar-lhes da unidade. Há uma grande falta de unidade no mundo.
Esta falta de unidade se apresenta na maior parte das áreas da vida moderna,
mas Eu Me refiro aqui, particularmente, à falta de unidade no seio das famílias.
Desejo dar um espírito de unidade à cada uma das famílias que Me permitirem de
faze-lo. Meus filhos, quando há unidade na família, os membros experimentam
um fluxo constante de amor. Minha paz, sempre disponível, ampara a família nos
períodos de dificuldades que são inevitáveis e os membros destas famílias
possuem uma calma e uma constância a toda prova. A oração cria rapidamente a
unidade nas famílias. Quando uma família decide fazer da oração familiar uma
prioridade, posso dar muitas graças a este lar. As famílias que tem uma devoção à
Nossa Mãe já compreenderam a ligação entre a oração e a união familiar. É o que
Eu quero para todas as famílias. Tomem a decisão firme de ter um momento no
qual a família rezará junto. Se as coisas atrapalham no momento escolhido, não
tomem isto como um sinal de que o seu engajamento à oração era um erro.
Escolham um outro momento mais conveniente. Eu, seu Jesus, lhes observo.
Compreendo tudo. Se vocês me disserem que sua família não tem nunca tempo
suficiente para se reunir para rezar, Eu lhes ajudarei a encontrar este momento. É
possível que vocês estejam todos muito ocupados e que devam eliminar certas
atividades. Meus filhos, neste mundo onde as ocupações são numerosas, vocês
devem compreender o quanto é importante fazer a distinção entre lazer e dever. A
obrigação de ver os amigos não é tão importante como a obrigação de rezar em
família e é possível que as suas prioridades devam ser reexaminadas. Não
temam fazer este exame, pois Eu lhes ajudarei. Juntos, Nós examinaremos suas
vidas e determinaremos em que momento planejar uma reunião de sua família
para a oração. Creiam em Mim quando digo que vocês serão abençoados
abundantemente, graças a esta decisão. Eu instaurarei a unidade nas suas
famílias.
A unidade é igualmente importante para fins de identidade. Os filhos, em
particular, devem compreender que se espera que eles levem a vida a sério e que
reajam na vida de forma diferente porque são cristãos. Isto começa em casa.
Meus jovens filhos deste mundo não conhecem a sua herança. Em muitos de
meus filhos adultos a situação é muito mais grave. Eles rejeitaram sua herança.
Nosso objetivo então é duplo: Devemos educar nossos jovens e chamar os
adultos com amor. Olhem seus irmãos e irmãs no mundo. Muitos sofrem de uma
falta de unidade em suas famílias e caminham na amargura. Eles não chamam
por Mim para que Eu os ajude. Eles pensam simplesmente que esta situação é
normal. Eu lhes asseguro, meus filhos, que um cristão não se comporta assim.
Quero unir as famílias.
É a partir desta fonte segura de amor que os filhos compreenderão sua
responsabilidade em relação aos outros e a Deus. Desejo que isto seja de novo a
norma. Querem Me ajudar? Façamos este acordo hoje, para que cada família
responda a esta mensagem e se reúna para rezar. Comecem aos poucos, se for
necessário, por um Pai Nosso, depois aumentai as orações gradativamente. Eu
gostaria que as famílias rezassem o terço. Que ele seja a meta de vocês. A
devoção à minha Mãe permite às famílias de chegar até Mim rapidamente. A
devoção à Minha mãe curará muitas feridas profundas. Minha mãe está unida a
Mim neste trabalho e Ela conduz muitas, muitas almas a Mim. Rezem agora em
família, e alegrem-se, pois Eu restauro a unidade nos lares.
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21/08/2003
Jesus
Hoje, desejo chamar a atenção de vocês, mais uma vez, sobre o ritmo agitado do
mundo moderno. Meus filhos venham passar algum tempo Comigo, no
Sacramento da Eucaristia. Estou presente nos tabernáculos do mundo inteiro.
Pensem em um destes tabernáculos, agora, e imaginem-Me presente. Tenho, por
acaso, uma televisão? Um rádio? Claro que não. E, contudo, estou realmente lá.
O que Ele faz? Poderias tu perguntar. Asseguro-te, meu filho, que não Me
aborreço. Penso em ti. Preocupo-Me se estás longe. Sofro se tu escolheste os
caminhos do mundo e pões tua alma em perigo. Sinto tristeza se, dia após dia,
não há nenhuma esperança de receber uma visita tua. Peço ao Meu Pai que
tenha compaixão de ti. Ordeno a meus anjos que te protejam, na esperança de
que um dia tu voltes a Mim. Meu filho, quantas vezes ao longo do dia, tu pensas
em Mim? Tu pensas em Mim agora, lendo estas palavras. Então, já que teu
espírito se detém sobre Mim, deixa-Me te dizer que Eu te amo. Não quero outra
coisa senão tua felicidade. Posso te ajudar em tudo. Posso resolver teus
problemas e curar tuas feridas. Meu filho venha passar algum tempo diante da
Eucaristia, que está em todo tabernáculo. Minhas graças e minhas bênçãos te
serão dadas abundantemente. Desejo que tu tires tempo para ti deixares habitar
pelo silêncio. Fecha os olhos e Eu encherei tua mente preciosa de um mar de
pensamentos celestes. Tenho tanta coisa para partilhar contigo. Vi todas as
feridas vividas por ti. Desejei tanto te consolar. Deixe-Me te consolar neste
instante.
Mais uma vez te exorto a eliminar, tanto quanto possível todo barulho de tua vida.
O barulho não contribui para a santidade e se tu talvez sejas forçado a tolerar o
barulho no mundo, tu podes diminuir o barulho em tua casa e no teu carro. É no
silêncio que vem a paz, queridinhos. Tu Me encontrarás no silêncio. Eu te espero;
Eu nunca desviei Meu olhar de ti. Tu precisas saber que Eu te perdôo tudo. Quero
somente o teu amor.
As almas acham este conceito difícil. O mundo moderno tão freqüentemente
desprezou o amor desinteressado que as almas são desconfiadas. “Porque
Jesus me ama? Eu não sou verdadeiramente amável,” pensam elas. De fato,
muitas almas, neste mundo, não amam a si mesmas. Elas acham, então, difícil
imaginar que alguém, especialmente o Deus todo poderoso, possa desejar seu
bem estar e amá-las de modo total. Eu te digo, querido filho, a Verdade não pode
ser negada. Eu sou a Verdade e te amo muito além do que tu consegues imaginar.
Meu único desejo é te trazer a Mim, onde poderei te proteger; não temas. Não
serás punido pelos teus erros. Volta a Mim agora e Eu perdoarei os teus pecados.
Caminharemos juntos como se estes pecados nunca tivessem sido cometidos.
Os pecados deixam certo resíduo na alma. Vem a Mim agora, Meu filho bem
amado e, com um sopro celeste, eliminarei o resíduo do pecado para que tua
alma caminhe na alegria, renovada. Sou teu Deus. Eu te amo. Isto não mudará
nunca.
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22/08/2003
Jesus
O amor de Meu coração jorra sobre o mundo. Derramo graças sobre as almas
como nunca o fiz antes. Meus filhos, o Meu amor é tal que não posso mais contêlo. Vejo tantas pessoas necessitadas de Mim e, na realidade, estas pessoas vão
Me receber. Levem minhas palavras aos que sofrem. Minhas palavras serão os
bálsamos que vocês utilizarão para conduzir as almas à saúde. Como se vocês
fossem enfermeiros celestes vocês aplicarão Minhas palavras em todas as
feridas e verão que os resultados serão miraculosos. Meus filhos, Eu trabalho
através de vocês, Eu os utilizo como instrumentos de cura. O mundo de vocês
está doente e a doença que ele tem é muito mais nefasta do que toda doença do
corpo. A alma mesmo do mundo de vocês atualmente tem dificuldade em
encontrar a fonte de tratamento da qual ela realmente necessita. E Eu estou lá.
Quero curar o mundo de vocês. Quero que vocês sejam alegres representantes
de Seu Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico faz um forte chamado a seus filhos.
Chamo cada um de vocês pelo seu nome e lhes digo: “Está na hora de voltar a
Mim.” Venham a Mim, Eu lhes espero no tabernáculo; Eu Me revelarei a vocês de
tal forma que vocês não terão nenhuma dúvida. Seus corações ficarão alegres e
suas almas em paz. Repouse junto do Coração Eucarístico de teu Salvador e tudo
que tu necessitas te será dado. A fé é um dom, meu querido filho. Quero dar-te
este dom. Mas tu deves te voltar para Mim para que Eu possa fazê-lo. Meu
coração não bate senão por amor por ti. Prometo que não te farei recriminações.
Ajudar-te-ei a compreender que só a alegria e a luz convêm a um filho de Deus.
Um dia tu voltarás a Nós. Que este dia seja o mais alegre de tua vida. Vem a Mim,
meu filho. Vou te mostrar como:
Tu Me dizes: “Jesus, eu não sei mais rezar.” Meu filho, uma criancinha não sabe
chorar, quando ela se machuca? Claro que sabe. Vem para junto de Mim e grite
para Mim a tua dor, o teu sofrimento e o teu medo. Não temos a necessidade de
fazer tudo num só dia, mas dê o primeiro passo em Minha direção, venha para
perto de Mim. Coloca-te na Minha presença Eucarística e Eu farei o resto. O
trabalho depende de Mim. Eu te levarei logo ao lugar que está reservado
especialmente para ti no Meu Sagrado Coração. Veja, Meu filho, se tu ficaste
longe de Mim, este lugar ficou vazio. Para Mim, teu Jesus, este vazio, a espera de
tua volta, foi terrível.
Meu coração sofre, esperando-te, então não Me deixe sofrer nem mais um
instante. Tu estás entendendo? Eu te amo completamente. Tu foste feito para
estar Comigo. Que nada atrapalhe o teu retorno. Sou teu Deus, o Deus todo
poderoso. O mundo quer roubar-te tua herança, mas Eu o vigio por ti. Comigo tu
estarás em segurança, meu filho. Então venha a Mim desde já para que Eu possa
começar a te curar.
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25/08/2003
Jesus
Nosso trabalho continua. Estou sempre prisioneiro neste tabernáculo. Espero
cada alma que não está Comigo, meus filhos precisam compreender que atraio as
almas a Mim. Não posso mais suportar em não fazer nada, vendo tantas almas
perdidas por toda a eternidade. No passado, havia um pequeno número de
almas que escolhiam ficar separadas de mim eternamente. Claro, isto Me fazia
sofrer. Mas nos dias de hoje, Minha presença no mundo e Minha dominação sobre
este mundo são tratadas com tanta desenvoltura, que muitas almas que
escolhem as trevas são conduzidas a pensar que esta escolha é uma escolha
sem conseqüências. Elas não sabem o que estão fazendo. Efetivamente, certos
de meus filhos tem uma atitude desenvolta em relação à eternidade porque
acreditam que têm chance de várias vidas neste mundo. Eu lhes digo hoje,
queridos filhos, esta não é uma noção divina, é uma noção criada e promovida
pelo maligno, que deseja diminuir a importância daquilo que você fazem no tempo
que a cada um foi concedido. Não há senão uma só vida para cada alma.
Ninguém pode duvidar disso. Não pensem que vocês voltarão a esta terra e terão
outra chance. É a vida que vocês vivem agora que decidirá a sua eternidade.
Assim meus filhos, agora que nós todos compreendemos a importância desta
jornada, desta seqüência de dias que lhes são atribuídos, tomemos juntos uma
decisão, para saber como vocês vão passar o restante do seu tempo aqui na terra.
Eu queria que vocês Me ajudassem. Eu sei exatamente quantos dias te resta
antes que tu compareças diante de mim, na outra vida. Tenho um trabalho
particular que deve ser feito. De fato, tenho um trabalho particular para cada um
dos dias que te restam. Se tu quiseres Me dizer “sim”, Eu ficarei mais tranqüilo,
sabendo que estes trabalhos serão feitos e que as almas, o número particular de
almas que dependem do teu trabalho, serão salvas. Além disso, terei a alegria, a
felicidade de saber que tu respondes ao Meu amor incomensurável. Meu filho,
vem a Mim e trabalhe para Mim. Tu não encontrarás maior alegria nesta terra.
Pergunte aos Meus verdadeiros discípulos. Eles conhecem o encantamento que
Meu sorriso produz em suas almas. É o que quero para ti.
Deixe-me te assegurar que, na maior parte dos casos, Meu trabalho para ti implica
que tu continues fazendo o teu trabalho atual. Eu quero simplesmente que tu
estejas em paz. Quero que tu saibas que és amado. Quero estar contigo nas tuas
provações e guardar-te em segurança. Tu viverás teus dias de uma forma
diferente, porque tu os unirás a Mim.Tudo aquilo que era antes fonte de stress
para ti não será senão uma gota d'água no oceano de paz que Eu te proponho. Eu
posso pegar os atos de amor e de obediência os mais pequeninos, os mais
humildes que sejam, e os utilizar para salvar uma alma. Então ao invés de te
contentares em sobreviver, durante o tempo que passarás aqui, tu utilizarás teus
dias, que são preciosos e já contados para salvar as almas que vivem sem Mim e
em muitos casos contra Mim. Devemos ter esperança para todas as almas, meu
querido filho. Repouse na imensidão da minha graça, nestes dias em que vou
continuar a te revelar grandes segredos.
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26/08/2003
Jesus
Meus filhos, quero falar-lhes da obediência. Eu, vosso Deus, Eu obedeço.
Protejo-lhes, quando vocês Me pedem isso. Dou-lhes assistência quando vocês
Me persuadem de fazê-lo. Criei um mundo magnífico para que vocês
aprendessem a amar, para que vocês pudessem ganhar o céu. Eu, vosso Deus,
faço o Meu trabalho. Agora lhes peço que façam o seu. Falo-lhes isto só porque
estou preocupado. Meus filhos, o mundo de vocês, deformado como está, tenta
lhes enganar e faze-los crer que a obediência é negativa e lhes enfraquece.
Asseguro-te, Meu filho, que sou o Todo Poderoso. Sou Jesus Cristo e se tu
olhares o tempo que passei no mundo, verás que Eu obedecia a todos aqueles
que Eu devia obedecer. Eu era obediente a Deus. Eu obedecia às leis daquela
época, tais como elas tinham sido estabelecidas pelos chefes do poder. Eu era
obediente às autoridades religiosas. Eu obedecia da mesma forma aos meus
pais. Se tu estudares a Minha vida, constatarás que era uma vida de Santa
obediência e de doçura e humildade. E, contudo, não houve nunca homem algum
sobre a terra que tivesse mais poder que Eu. Há muita força na obediência e é isso
que quero te mostrar. Vem a Mim no Sacramento da Eucaristia e Eu te ensinarei a
obediência, revelando-te a sua beleza e a força que repousa nesta virtude mal
compreendida. Tu poderás te perguntares o que Eu espero de ti. Espero de ti que
sejas obediente a tua Igreja em primeiro lugar. Minha Igreja sofre atualmente.
Muitos filhos consideram que, devido ao fato de que este é um tempo de paixão
para a Igreja, isto lhes dá o direito de serem desobedientes. Meus filhos, isto deve
acabar. Vocês são chamados a serem obedientes a sua Igreja, pois é assim que
vocês Me obedecem. Não quero a tua ruína, meu filho. Quero a tua salvação. É
por isso que te dei esta Igreja, na sua sabedoria. Muitas almas dizem que o mundo
mudou e que por isso a Igreja tem que mudar. Bem, Eu lhes asseguro agora que
Eu não mudei. O céu não mudou. Tu te darás conta um dia disso, por ti mesmo. É
no seu mundo que as mudanças aconteceram e Eu venho a vocês, através deste
profeta, para lhes dizer que estas mudanças estão destruindo a humanidade. A
mudança não é sempre um mal, claro, mas o mundo de vocês se deteriorou, a
ponto de se tornar um tempo de desobediência e muitas almas se perdem. É para
redefinir os limites de vocês, o seu rumo que intervenho agora com força. Prestem
atenção às Minhas palavras desde hoje. Venho a vocês com amor, meus filhos.
Trago-lhes graças sem limites. Não tenham medo de mudarem suas vidas,
mesmo que para isso lhes seja necessário admitir que erraram. O homem sábio
não tem medo dos erros, porque sabe que eles são inevitáveis. Com efeito é
através destes erros, pela análise dos erros passados que faremos melhor no
futuro.
É o futuro que Me preocupa. Quero que o futuro de vocês seja glorioso. Não
quero senão o bem de vocês. Disponho das graças necessárias para garantir o
seu êxito espiritual. É inútil recear de não ser suficientemente santos para Me
seguir. Meu filho, Eu sei tudo. Chamo-te porque o teu destino repousa em Mim.
Sou o teu Deus e te chamo pelo nome, para te colocares a Meu serviço celeste.
Não Me decepcione. Comece por pequenos atos de obediência à tua Igreja e te
conduzirei aos degraus de santidade para os quais Eu te criei. Não tema nada.
Passe o tempo necessário Comigo, no silencio, e prometo te conduzir. É
suficiente que tu venhas a Mim e as mudanças começarão. Tu acolherás de boa
vontade as mudanças. Teu mundo não Te dá paz. A paz não vem senão de Mim.
Volte a Mim imediatamente, pois Minhas graças te esperam.
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27/08/2003
Jesus
Hoje quero falar aos meus filhos do céu. O céu existe, meus queridos filhos. É um
lugar real onde Me encontro. A maior parte dos falecidos de vossas famílias está
aqui, bem como todos os santos e inumeráveis pessoas que vocês não
conheceram. Há uma verdadeira camaradagem no céu, sobretudo entre as almas
que Me serviram do mesmo modo. Vocês não sentirão nenhum cansaço,
nenhuma dor, mas, às vezes, vocês repousam em idéias ou conceitos para poder
compreendê-los. Vejam, meus filhos, o seu aprendizado continuará e a
satisfação de sua sede de saber faz parte do céu, pois cada um tem condições de
conhecer tudo aquilo que atiça sua curiosidade. É possível, depois, ir mais longe e
avançar para níveis mais profundos de saber e conhecimento. Não é como ir à
escola. Tudo não é senão alegria e deslumbramento. Tudo são inocência e amor.
Isto faz vocês entrarem no mistério de seu Universo, de modo que vocês
ajudarão, em seguida, na condução dele. Meus filhos, pelo fato de que a
compreensão de vocês é limitada, o que é necessário enquanto vocês estão na
terra, não posso contar-lhes tudo. Mas Eu queria dar-lhes esta percepção do céu
e continuarei a abrir a cortina, assim dizendo, para que vocês possam
compreender aonde vão. É bom conhecer a destinação, para saber como se
preparar para ela. Eu, seu Jesus, os ajudo a se prepararem. Se vocês Me
escutarem e se prepararem bem, estarão prontos para o céu, quando chegar o
momento de ir para lá. Assim, o dia de tua morte será o mais belo dos dias de tua
vida. Creiam-Me, Meus filhos,quando lhes digo que Nós todos, aqui no céu,
esperam a sua chegada. Nós somos ligados a vocês. Meus filhos desta terra
gostam de pensar que a santidade é um apelo aos outros. Se vocês Me
escutarem agora, compreenderão que a santidade é o apelo a vocês mesmos.
Se o destino de vocês é o céu, e evidentemente, deve sê-lo, vocês devem
começar a se preparar já. Vocês não partem para um país estrangeiro sem um
mínimo de informação sobre o que é preciso fazer ou o que necessitarão lá.
Então prestem atenção quando lhes digo que é necessário praticar as virtudes
enquanto estão aqui na terra. Considere isto como um aprendizado da linguagem
do céu, antes de ir para lá. Gostaria de lhes dizer, Meus filhos, que os santos
todos aqui, reclamam com insistência licença para poder lhes ajudar neste
instante. Vocês vivem no tempo das trevas e muitos de vocês estão sonolentos
espiritualmente. Eu Me preparo para despertar o mundo, fazendo um grande
barulho, por assim dizer. É melhor para ti, Meu filho, abrir agora docemente os
olhos e começar a Me servir por amor e obediência, do que por temor. Se tu Me
seguires agora, tu erradicarás praticamente todo medo de tua vida. Vivi ataques
lancinantes de medo humano, em certos momentos eventuais, como no Jardim
das Oliveiras e quando fui condenado à morte. Mas Minha fé e Meus
conhecimentos Me davam a certeza de que, se o homem pode matar o corpo,
Minha alma ficaria intacta, pertencendo a Deus e ao mundo celeste. Será da
mesma forma para vocês, meus filhos. Vocês não terão o que temer. Além disso,
se vocês Me seguirem, vocês receberão graças extraordinárias para enfrentar
tudo que possa lhes amedrontar. Eu cuidarei de todo o medo que tu terás seja
agora ou no futuro, faço-te a promessa solene. Dar-lhes-ei também a permissão
de se portarem como criancinhas, que dizem a seus pais: “Tu me tinhas
prometido cuidar do meu medo!”
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28/08/2003 (a)
Jesus
Meus filhos, estou com vocês. Vocês já Me escutaram dizer isso várias vezes. Eu
lhes disse isto com tanta freqüência, que é possível que vocês não tenham
realmente escutado. Hoje quero que vocês não somente escutem estas
palavras, mas também que as compreendam. Estou com vocês. Isto quer dizer
que do céu lhes observo, esperando que tudo lhes corra bem? Isto quer dizer que
Eu supervisiono o Meu mundo olhando apenas os acontecimentos principais?
Não. Estou com vocês. Estou contigo, Meu filho. Isto quer dizer que vejo o mundo
através dos teus olhos. Eu ando onde tu andas e vivo aquilo que tu vives. Estou lá
onde tu sofres. Sinto a ferida da maldade humana quando tu passas por tal
experiência. Sinto a fraqueza e a dor no teu corpo quando tu ficas doente. Meu
olhar, cheio de compaixão, cheio de um amor imenso e de imensa compreensão
repousa sobre ti, cada minuto de cada dia. Perdôo teus pecados, antes mesmo de
tu comete-los. Mas tu deves reconhecer teus pecados e pedir perdão. Meu filho,
não penses que fostes abandonado. Digo-te com uma solenidade Divina, Eu
estou contigo. Então comece a te concentrar no fato de cada minuto de cada dia, o
teu Jesus está presente. Fale-Me, querido filho. Tenho tanta coisa para te dizer.
Tenho as respostas para as tuas dificuldades. Tenho a explicação para aquilo que
tu não compreendes. Tenho amor pelas pessoas de quem não gostas. Se te
concentrares na realidade da Minha presença, então tu começarás a te apoiar em
Mim; Meu filho, é então que a transição pode se acontecer. Visto que tu terás
começado a te apoiares em Mim, tua vida se tornará mais fácil, menos
estressante. Tu abandonarás as situações, mesmo as mais difíceis, ao invés de
levar estas preocupações para os outros domínios da tua vida. Tu verás, tu te
sentirás tão livre de preocupações que rapidamente isto se tornará um hábito. Em
seguida, meu filho, serei Eu que trabalharei para ti. Quando este objetivo for
atingido, não haverá mais limites ao que tu poderás fazer. Mais uma vez te digo,
será treinando que tu criarás os hábitos. Então hoje, concentre-te na Minha
presença continua. Pergunte-Me o que Eu quero que tu faças. Pergunte-Me que
palavras Eu desejo que tu utilizes. Depois escute a Minha resposta. Meu Espírito
te falara e tu escutarás suas palavras, repousando em tua alma. Assim, Nós
poderemos Nos comunicar ao longo do dia todo. Tenha fé. Eu te dou fé hoje,
quando tu dás os primeiros passos para a união Comigo. Não existe nenhuma
situação na qual tu deves te afastar de Mim. Mesmo nas circunstancias as mais
difíceis, chame-Me. Mesmo nas circunstancias de pecado, e devo mesmo dizer,
sobretudo nas condições de pecado, clame por Mim. Estou lá de qualquer
maneira, Meu filho. Tu não podes Me esconder teu pecado, ignorando-Me.,
esperando que Eu tenha ido embora. Então fale Comigo e diga: “Senhor, ajudeMe”. Tu não te decepcionarás. Eu te ajudarei. Digo-te estas palavras hoje para
que tu possas compreender que Eu estou contigo. Eu não te abandonarei nunca.
Espero que tu faças um sinal e estou lá, pronto para te assegurar que tu és muito
caro para Mim e que Eu não te coloquei na terra para fazer um trabalho que seja
muito difícil para ti. Se tua vida é muito dura, Minha pequena alma, é porque tu
tentas vive-la sozinha. Tu necessitas de Mim e estou lá (no tabernáculo) para ti.
Então não percamos mais tempo. Jesus, teu Jesus, pede-te tua atenção. Quando
tu Me deres atenção, poderemos caminhar. Tu não te arrependerás nunca de ter
voltado a Mim. Não hesite. Venha diante de Mim no tabernáculo e Nós
começaremos.
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28/08/2003 (b)
Jesus
Quero atrair as almas ao Meu Sagrado Coração, que é um lugar seguro para
vocês, meus queridos filhos. É lá, refugiados no Meu amor, que vocês podem
repousar e começar a ver seu mundo com clareza. Exatamente, como lhes tenho
dito, que vejo o mundo através de seus olhos, porque estou sempre com vocês,
quero que vocês vejam tudo através dos Meus olhos. Assim, pouco a pouco, tu e
Eu, Nos tornaremos um. Quando vocês consideram uma situação que lhes
perturbam, quero que se perguntem: “Que diria disto Meu Jesus”? Se vocês não
sabem, perguntem-Me, simplesmente e Eu lhes direi. Da mesma forma, quando
vocês se encontram numa situação que lhes causa alegria, perguntem-Me se Eu
também sinto alegria. Assim poderemos exultar juntos. E há muitas ocasiões para
sentir alegria, Meu filho. Por exemplo, sinto alegria em te ver. Vejo teus combates
e tu sabes porque ver teus combates Me causa alegria? Porque tu te esforças
para ser bom. Nós, no céu, observamos este combate para o bem e enviamos-te
toda espécie de pequenas recompensas e favores. Estamos contigo nos teus
combates, muito mais do que tu imaginas. Meu coração bate com tanta ternura
por ti, quando tu enfrentas um combate. Meu filho, tu não deves considerar o
combate como sinal de fracasso, mas sim como sinal de que tu estás vencendo.
Sabes, há poucos combates quando se está no mal. Não há nenhuma aceitação,
nenhum consentimento tranqüilo, mas maus agouros. Então não tenha medo.
Tanto tu desejes Me servir, te encontrarei lá, neste desejo inicial, e te darei tudo o
que tu necessitas para vencer. Meu filho, Eu facilitarei as coisas para ti. Não está
na Minha natureza perturbar, então saiba que a perturbação não vem de Mim. O
medo, a angustia e a agitação não vem de Mim. A amargura, o ódio e a decepção
não vêm de Mim. Isto quer dizer que tu nunca terás tais sentimentos? Não, porque
eles fazem parte da tua cruz terrestre. O que Eu quero dizer é que tu deves darMe tais coisas. Eu as tomarei e tu ficarás liberto delas. Pode acontecer que tu
voltes a provar tais sentimentos, às vezes na hora seguinte. Volte a Mim, no teu
coração, lá onde estou, e Eu os tomarei novamente. Tu vês, meu querido filhinho,
teus combates agora são os Meus. Sou mais forte, mais sábio, Me ocupo deles
muito melhor do que ti e quero retirar de ti todos estes pensamentos negativos.
Quero te curar e renovar. Posso fazê-lo se tu Me deixares. Isto não é uma
promessa que te faço agora, neste instante, mas um juramento que te faço por
toda tua vida. Quando tu provas uma dificuldade com tuas emoções, traga-a a
Mim imediatamente, e ela desaparecerá. Não quero que meus filhos sejam
perturbados por obsessões. Considerando que tu Me pertences e que tu desejas
Me servir, é um direito que te asseguro. Tu podes considerar que é um
adiantamento de parte de tua herança eterna. Tenho a intenção de te dar uma
porção da paz da qual Nós gozamos no céu. Este é o dom que te faço, é uma
concessão particular nestes tempos difíceis nos quais tu vives. Traga-me tuas
preocupações, pequena alma do Meu coração. Eu, teu Deus, te aliviarei.
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28/08/2003(c)
Jesus
Hoje Eu lanço Meu apelo a todas as famílias. Ó como Meu Sagrado Coração
deplora a perda de tantas famílias...Meus queridos filhos. Devemos trabalhar
juntos desde já para fortificar o sacramento do matrimonio. É sobre este
sacramento que repousa a família. Sempre houve casos em que numa família
falta um dos pais. Ás vezes, isto é a Minha vontade, como quando um dos pais
morre. Tenho minhas razões para permitir isto. Mas na maior parte dos casos,
Minha vontade é que um homem e uma mulher, unidos pelos laços sagrados do
matrimonio, eduquem seus filhos. Meus filhos, tenho tantas razões para
estruturar assim suas vidas, que poderíamos passar dias inteiros falando
somente sobre isto. Deixe-Me começar Nossa discussão sobre as famílias lhes
dizendo o seguinte: Não mudei Minha vontade neste domínio. O mundo de vocês
quer lhes fazer crer que não é necessário que ambos os pais estejam presentes.
Meus filhos, isto não é verdade. Um pai dá à família certas coisas que uma mãe
não pode dar e vice-versa. Compreendo tudo. Sou Deus e não tenho necessidade
de receber explicações. Há tantos casos, hoje, onde um dos pais é obrigado a
assumir toda a responsabilidade sozinho. Em certos casos, é Minha vontade;
decidi assim porque um dos pais é nefasto aos filhos. Vocês são responsáveis
pela segurança moral e físicas de seus filhos. Se seus filhos estão em um
ambiente perigoso, vocês tem a Minha permissão de tirá-los dali, seja deixando
um pai ou mãe abusivo, seja retirando a criança de um lugar onde sua inocência
está sendo destruída. Estou com vocês e lhes instruo na orientação a ser tomada,
nesta situação extremamente grave. Quero que seus filhos sejam protegidos e
lhes ajudarei nisso.
Contudo, há também os casos em que um dos pais recusa-se em assumir sua
responsabilidade. Estas almas querem ser, elas mesmas, crianças; elas desejam
prolongar o período de sua infância. Meus queridos filhos, a infância de vocês é
um período de
formação. Quando este período termina, vocês devem
compreender que espero que vocês deixem de lado as coisas da infância e
passem a fazer Minha vontade. Se Eu lhes dei o dom de ter filhos, espero que
vocês se comportem como pais deles, com muito amor, muita paciência e muita
responsabilidade. Este é seu santo dever e seu dever maior. É assim, no
cumprimento de seu dever que vocês ganharam o céu. Quero que a família seja
mantida. Quero que cada uma de Minhas almas se concentre em sua família e
coloque sempre em primeiro lugar os interesses da família. Sejam atenciosos
para com sua esposa ou seu esposo desta terra. Coloque o seu casamento como
a primeira prioridade em todas as suas atitudes. Dei-lhe sua esposa ou esposo
para que vocês pudessem conduzir um ao outro ao céu, para que vocês ajudem
um ao outro a atingir um grau de santidade mais elevado do que aquele que vocês
poderiam atingir sem esta união sacramental. Então considerem sempre seu
casamento como uma aliança santa, na qual Eu participo. Se vocês agirem assim,
Meus filhos, Eu não terei mais preocupações com a família, porque seus filhos
serão honrados e amados como desejo que sejam.
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O amor que sinto transborda de Meu Coração Eucarístico. Não posso conte-lo.
Faz tanto, tanto tempo até agora que vejo Meus filhos hesitarem e cair no erro.
Tenho os vistos se comportarem de tal maneira que causam muita dor e mal a
suas almas. Como eles não se voltam para Mim, Eu não posso curá-los, nem
aconselhá-los como Eu desejaria, tão ardentemente, fazer. Assim eles avançam
na vida caindo, seguindo sempre as mesmas inclinações e afundando cada vez
mais profundamente no pecado. Por causa de suas dores eles infligem dores aos
outros. Meus filhos, se são vocês que estou descrevendo, digo-lhes agora: é
tempo de acabar com isso. Peço-lhes para romper com este comportamento
destrutivo e dou-lhes uma oportunidade única. Volte a Mim agora, Minha pequena
alma perdida, e eliminarei toda punição que te é devida. Arrepende-te e jogues-te
em Meus braços. Perdoar-te-ei imediatamente. Já o fiz. Mas para curar-te e para
que te sinta à vontade no céu, tu deves te arrepender e desejar Meu perdão. Tu
deves vir a Mim e desejar Meu perdão. Tu deves vir obtê-lo de Mim. Estou lá, no
tabernáculo. Venha a Mim, aqui, Eu perdoarei todos os teus pecados. Tornar-te-ei
tão pura como se tu nunca tivesses pecado. Meus filhos, todos, no céu, estão
espantados com a amplidão desta promessa. Quero que vocês considerem esta
promessa como uma oportunidade da qual é preciso tirar proveito. Vocês não
terão a eternidade para faze-lo. Vocês não têm a eternidade nesta terra. Vocês
cometeram erros e estão longe do caminho do céu. Imploro-lhes que se voltem
para Mim agora, antes que seja tarde demais para vocês. Vocês devem
compreender que sua alma pode se perder. Se tu ficares muito tempo em pecado
mortal, meu filho, tu te apegarás a ele, como uma criança que se acostuma a um
mal habito. É agora o momento de voltar. Venho a ti através destas palavras
porque o Meu amor não suporta mais não ser correspondido. Meu amor deseja
ardentemente consolar-te e reconfortar-te e tu, Meu filho, necessitas de conforto e
consolação. Se tu Me deixares te falar de Meu amor por ti, compreenderás como
és insubstituível aos Meus olhos. Teus dons, tuas forças, tuas qualidades te
foram dados para que tu pudesses fazer vir Meu reino na terra, como filho
obediente e amoroso que vela pelos interesses de seu pai. Mas já faz certo tempo
que tu não te ocupas disso. Tu estás ocupado com teus próprios interesses, seja
na escravidão de tua dependência ou na busca dos bens deste mundo e de
experiências sensuais. Meu filho, Eu sei que tu dizes a ti mesmo que este é um
problema teu e que tu talvez penses que isto não faz mal senão a ti mesmo. Digote agora que tu és Meu filho e que Eu te amo; sou realmente tocado pessoalmente
quando tu pecas. Digo-te agora que tu deves acabar com isso. Acabe com todo
comportamento que te separa de Mim. Se tu não sabes quais são estes
comportamentos venha a Mim, aqui, no tabernáculo, e Eu te direi exatamente
quais são os comportamentos aos quais Eu Me refiro. Tu já os sabes, lendo estas
palavras. Tu não deves trocar tua vida eterna por estes comportamentos, Meu
filho. Tu não deves fazer isso, eis a segunda razão pela qual Eu o convido a
voltar para Mim. A terceira razão pela qual tu deves mudar de comportamento é
que Eu preciso de ti. Sou teu Deus, o Deus todo poderoso e verdadeiramente, Eu
te digo, Eu preciso de ti. Existem almas no teu mundo almas que somente tu
podes salvar. Tu deves trabalhar para Mim, para salva-las. Preciso te explicar
como fazê-lo e, então, é preciso que tu Me escutes. Por isso, Eu lhes suplico,
pequenas almas de Meu Coração, venham a Mim agora, porque a primeira razão
para o seu retorno é que Eu lhes amo e Meu coração sofre de solidão por estar
separado de vocês.
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Desejo falar aos Meus filhos de sua linguagem. Filhos meus, sua linguagem
reflete exatamente a pessoa que vocês desejam ser? Quero que vocês desejem a
santidade, e quero que sua linguagem seja a maneira de falar de uma alma
santa. Meu filho, sei que tu enfrentas dificuldades e que freqüentemente tu não te
sentes santo. Permitimos isto para proteger tua humildade. Mas Eu quero que tu
fales como se tivesses atingido o grau de santidade que desejo para ti.
“Jesus, o quereis dizer com isso?” escuto-te Me perguntar.
Estou contigo e estás Comigo. Teu discurso deve ser o reflexo desta Nossa
união, deve manifestá-la. Não penses que agora que tu obteve esta união,tu
deves guardá-la escondida. Meu filho, isto afetaria uma parte do Nosso objetivo
para ti, que é que os outros, vendo-te, Me vejam. Os outros devem, ouvindo-te,
Me ouvir. Neste mesmo espírito de engajamento que adotamos, tu deves te
exercitar à santidade e quero que tu escutes o que tu dizes. Escute tua voz e
compreenda que Eu escuto também contigo. Preste atenção às tuas palavras,
certo, mas também ao tom e modulação de tua voz. Tuas palavras, o tom em que
tu falas, as modulações da tua voz transmitem o amor? Representam o Deus que
trazes contigo? Tu te darás conta, tenho certeza, que muitas vezes tua linguagem
não Me reflete. Não desanimes, pequena alma progredindo. É para isso que
fazemos este trabalho. Não deixemos nada ao acaso para garantir a obtenção de
tua magnífica recompensa no céu. Então, quando tu notas em tua linguagem
qualquer coisa que, no teu entender, Eu desaprovo, pergunte-Me como exprimir
aquilo que tu falas. Meu filho, tu lestes Minhas palavras e as ouviu no teu coração.
É isso que Eu queria, porque queria que tu Me conhecesses. Além disso, sou teu
Salvador, é normal que tu Me conheças intimamente. Então, agora que Me
escutaste , quero que tu fales aos outros como Eu te falo. Revisemos um pouco:
Digo a verdade em todas as coisas. Meus filhos, não digam mentiras. Mentir é
pecado e lembre-se que o pecado necessita de arrependimento. Falo com muita
bondade. Sou suave, mas não escondo a verdade, Meu filho, por receio de tua
cólera. Se tu és chamado para corrigir alguém, faça-o. Aconselhe um amigo ou
uma pessoa próxima nas questões morais, se tu pensas que esta pessoa está
enganada. Pergunte-Me se é isto que espero de ti e Eu te direi. Freqüentemente
incito as almas a corrigirem uma pessoa próxima. Compreendo que é preciso
coragem, mas cuido que não te falte coragem se tu fazes a Minha vontade. Fale
com muito amor e delicadeza e diga a verdade. Freqüentemente escutar a
verdade provoca a cólera nas almas. Fique calmo e amoroso diante desta cólera e
saiba que as pessoas estavam e estão freqüentemente em cólera contra Mim.
Meus filhos, não espalhem coisas desagradáveis sobre os outros, que seja
verdade ou não. Não digam nada que não seja para proteger os outros com suas
palavras. Normalmente vocês não devem dizer nada sobre os pecados de seus
irmãos, porque vocês já têm muitos trabalhos com os seus. Fale das gentilezas,
dos sacrifícios e dos atos de amor que lhe deram muita alegria. Prestem atenção
nas numerosas, muito numerosas qualidades dos outros. Lembrem-se que se
uma alma não está unida a Mim, ela sente um vazio, uma solidão, e uma tristeza
sem limites. Queridíssimos filhos, vocês que estão próximos de Meu coração,
dêem provas de compaixão e misericórdia, da mesma forma que Eu dou provas
de compaixão e misericórdia para com vocês. Sou o seu Deus. Por todas as
gentilezas que derem provas junto aos outros, vocês receberão uma gentileza
pessoal da Minha parte. Vigie bem tua linguagem, pequeno filho. Que tua
linguagem não faça senão Me levar aos outros. Eu te ajudarei. Juntos
asseguremo-nos que tua linguagem aproveite ao céu.
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Meus filhos, vocês querem saber como Me agradar? Vocês querem saber o que
Me consola e conforta diante da desobediência e do ódio onipresentes? É a
humildade que Me reconforta, é a humildade que Me consola. Realmente, a
humildade de Minhas almas escolhidas abranda Meu coração e impede o castigo
devido a um mundo frio, que não merece a misericórdia de seu Deus. Meus filhos,
quanto mais vocês se aproximam de Mim, mais vocês reconhecerão a Minha
bondade. Sua inteligência comparará automaticamente sua santidade com a
Minha perfeição e o resultado é a humildade. Isto é bom. Não tenham medo de
tomar consciência da sua imperfeição e de sua necessidade de melhorar. É este o
caminho, Meu filho. Quando Eu vivia aí na terra, chamavam-Me “mestre”. Sou
sempre um mestre e estou lhes ensinando agora. Como muitos mestres ensino,
mostrando-lhes como fazer as coisas. Meu filho, quando tu lês as Escrituras, tu te
familiarizas com a maneira que Eu vivi. Tu deves lê-la todos os dias; através das
Escrituras tu aprenderás muito sobre Mim. Os dias passarão, tua vida se
desenvolverá diante de teus olhos e tu sentirás que estás te tornando Eu. Verás
teu coração cheio de compaixão pela humanidade, como o Meu teve compaixão.
Aceitarás os sofrimentos com dignidade e compreenderás, tu não procurarás te
vingar. Sim, tu mudarás. E é a mudança que juntos queremos. Tu não podes
tornar-te santo e continuar a ser o mesmo de antes, isto seria impossível. O
chamado mesmo à santidade, Eu sei que tu, minha pequena alma, compreendes
que é a ti que Eu falo, exige mudanças. Tu estás a caminho da santidade e é a isto
que te predestinei.
Meu filho, tu não deves ter ciúmes da santidade dos outros. Dei a cada um de
Meus filhos dons diferentes, adaptados às obras que espero deles. Não Me seria
nada conveniente dar a ti os dons do teu vizinho e esperar que tu fizesses obras
que requerem dons diferentes. Meu caminho é perfeito. Meu plano é perfeito. Eu
sou perfeito. É preciso que tu sejas minha amiga, minha pequena alma. Sou o
único caminho para ti. Logo tu te darás conta disto; Eu quero que tu te dês conta
disto e que o aceite desde já. Preste atenção às Minhas palavras e pegue na
Minha mão. Eu te colocarei no caminho que preparei para ti. Tu te sentirás bem
nele, porque ele foi idealizado especificamente para ti pelo teu Deus, que te
conhece perfeitamente e totalmente. Minha vontade para ti compreende a paz; a
paz descerá sobre ti quando tu começares a Me seguir. Meu filho, Eu tenho muitos
inimigos e poucos amigos. Posso te chamar Meu amigo? Tu ficarás Comigo
nestes dias (tempos) de desobediência? Eu te suplico: una teu coração ao Meu, e
una tua vontade à Minha. Juntos, poderemos salvar almas. Meu reconhecimento
é transbordante pela tua ajuda; tu não compreenderás nunca toda a potencia de
um Deus agradecido. Verdadeiramente sou escravo dos Meus filhos, que Me
servem apesar das dificuldades e do ridículo a que se expõem. Se Eu carregasse
Minha cruz pelas ruas de tua cidade, cercado de uma multidão em cólera, tu Me
olharias de longe? Ou tu caminharias ao Meu lado, repartindo Comigo o peso
desta cruz? Meu filho, não tenha medo se tua resposta é uma resposta cheia de
fraqueza. Se tu vens a Mim, e se tu Me deixares te modificar, poderei fazer de ti o
mais fiel e o mais corajoso de Meus servos.
Estou contigo em seu combate para te desvencilhares do mundo e juntar-te aos
Meus discípulos fiéis. Eu te coloco junto com eles, para que vocês possam dar
forças uns aos outros. Fique em paz. Sou Deus e chamo Meu mundo a Mim.
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Estou com Meus filhos. Minha presença é silenciosa, mas constante. Comando
muitos acontecimentos aparentemente sem importância de sua vida, para que a
Minha vontade se realize. Meus filhos colocam sua fé em prática, e isso Me
agrada. Minha proteção é tamanha que Meus filhos poderiam ter uma fé infinita, e
ainda necessitariam de ter mais. Meus filhos fiéis que combatem para Me servir e
para serem santos, Eu lhes suplico que tenham confiança em Mim, pois estou
com vocês. Fiz o juramento de lhes dar a Minha proteção e não lhes deixarei
vulneráveis. Ofereçam-Me muitas pequenas orações (jaculatórias), quando
estiverem com medo ou na incerteza, e Eu porei sobre vocês Minhas mãos
apaziguadoras para lhes acalmar e assegurar. Quando, mais tarde, vocês
considerarem este tempo em que terão Me servido, vocês se sentirão muito
felizes por terem dito “sim” ao seu Deus. Meus filhos, vocês verão tantas almas
que estariam ausentes sem seu serviço, viverem com vocês a eternidade. Podem
vocês imaginar a alegria que partilharão com estas almas? Então sejam
corajosos e continuem a Me servir, caminhando na estrada luminosa que lhes
preparei. É lá que vocês encontrarão a sua paz e a chave de sua eternidade.
Hoje desejo lhes alertar para um perigo traiçoeiro, para uma armadilha. Meus
filhos freqüentemente querem fazer grandes coisas por Mim, e realmente,
grandes coisas são necessárias e lhes serão pedidas. Mas a santidade repousa
na pequenez, pequena alma. É nas pequenas coisas e pequenos deveres
invisíveis que cochicho à tua alma, que formo um pouco aqui e reformo um pouco
lá. Tu não sentes estas mudanças, porque elas são muito sutis, mas elas
acontecem, Meu filho, nas pequenas coisas. Então, não Me queira com
repugnância. Efetue pequenos atos humildes com amor e paciência, para que Eu
possa fazer Meu trabalho em tua alma, tão rapidamente quanto possível. Sim,
vamos salvar muitas almas e conduzir o mundo à luz, mas vamos salvar uma alma
de cada vez e por enquanto começo por ti. Então te dê a Mim, para que Eu possa
mudar o mundo. Juntos, tu e Eu devemos aperfeiçoar tua bela alma, para
assegurar que ela atinja todo o seu potencial, tanto aqui como no céu. Tu confias
em Mim, Meu filho? A confiança pode ser difícil, mas desta vez tu podes seguir
numa confiança e segurança totais, pois não te deixarei cair. Estou perto, pronto
para te salvar. Esperei este dia durante muito tempo, Meu filho. Meu coração sofre
por amor a ti e ver-te ler estas palavras cria um amor ainda mais intenso em Meu
coração. Eu tomarei conta de ti e tu podes repousar no Meu coração de olhos
fechados. Tu sofreste por ter estado distante de Mim. Freqüentemente tu não
sabias donde vinha a dor, mas te asseguro que a dor começou quando tu te
afastaste de Mim. Nossos critérios agora devem ser elevados, pois desejo tua
felicidade. Quero que tu fiques em Meu coração, lá onde te coloco hoje. Eu te
ajudarei, Meu querido filho. Tu Me és infinitamente precioso e se tu manifestares
o menor desejo, poderei guardar-te firmemente unido a Mim, apesar dos ventos
que tentam levar-te. Tenha uma confiança total que o menor ato de fé será
recompensado, nestes dias difíceis. O céu se uni à terra, nesta missão para a
salvação das almas. Toda ajuda possível está disponível para as almas que
desejarem ser salvas. Esteja em paz agora, Minha pequena alma. Eu te seguro
firmemente junto a Mim.
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Quero que Meus filhos sejam pessoas calmas. Mesmo quando estão a Meu
serviço, Meus filhos têm tendência A estarem sempre apressados, como se esta
vida fosse uma corrida. Meus filhos, quando vocês estão apressados, Eu não
posso ajudá-los a escutar. Posso querer sussurrar qualquer coisa à tua alma, um
conselho, um pequeno encorajamento ou uma palavra de amor, se lhes insultam.
Entretanto, freqüentemente vocês agem com uma tamanha rapidez que seu
coração e seu espírito já passaram à tarefa seguinte, deixando a tarefa atual
incompleta ou mal feita. Por isso, façam tudo mais devagar, queridos filhos, para
que seu Jesus possa realmente unir-se a vocês, no seu trabalho e nos seus
lazeres. Não gosto de Me apressar e vocês Me levam em vocês. Existem
ocasiões, Meu filho, em que desejo trabalhar através de ti para guiar ou consolar
uma alma deprimida. Se tu estás apressado, tu não compreenderás a Minha
indicação e a alma em questão ficará sem a consolação e os conselhos
necessários. Queridos filhos, isto representa o
estado geral do mundo de vocês nestes tempos. Vocês notaram que a solidão e o
desespero estão em todo lugar? Meus filhos, vocês não terão nem solidão, nem
desespero perto de Mim. Com efeito, mesmo nas circunstancias as mais atrozes,
se estou presente, vocês verão olhos que sorriem e refletem a bondade, verão
muita esperança, mesmo no sofrimento e na morte. Então o que falta ao mundo
de vocês? Sou Eu que estou fazendo falta nele. Poucas almas Me permitem
trabalhar através delas. Quando Me deixarem vir, vocês verão que a esperança
começará a reflorescer. Os rostos manifestarão a paz e a alegria passará
naturalmente de uma alma a outra. Colocarei uma alegria tamanha nos rostos,
que tu serás incapaz de dissimular tua união Comigo.
As cruzes serão mais leves e mais significativas. Meus filhos, Eu tenho tanto para
lhes dar, seja através destas palavras, seja pela Minha presença constante em
suas vidas. Então não se afastem de Mim, ainda que seja só na jornada de um dia.
Aproximem-se de Mim para que possamos caminhar. Aquilo que lhes parece
difícil, a antecipação das mudanças em suas vidas será fácil. Eis mais uma outra
promessa que lhes faço. Nossa união será tal que vocês Me pedirão conselho em
todas as coisas. Sua vida refletirá o céu. As almas serão atraídas a vocês e vocês
estarão em condições de representar seu Deus. Fiquem alegres agora, porque
Meu plano foi lançado e toda criação espera Meu retorno. Vocês verão as
mudanças no mundo de vocês e compreenderão e acolherão estas mudanças
como um sinal que o seu Jesus ouviu as orações de Seus filhos e que Ele
responde com amor. Fique calmo, Meu filho, à vista de todas as dificuldades,
porque sou Eu que decido a orientação que toma o mundo agora. Quero que
Meus filhos enfrentem cada dia que passa, cada hora de cada dia com calma e
reflexão. Seus pensamentos, é claro, devem estar voltados para Mim, tão
freqüentemente quanto possível. Uma pequena oração ou uma frase dita em seu
coração são suficientes para atiçar a fé e a confiança em sua alma, e dar-lhe
calma. Assim quando os acontecimentos perturbadores acontecerem em suas
vidas, vocês estarão em condições de enfrentar os problemas decorrentes unidos
a Mim, seu Jesus. Tu verás como tua vida será diferente, como ela será pacifica e
feliz. Quero que os momentos em que vocês se apressem sejam raros, a tal ponto
que vocês identifiquem o sentimento de precipitação e que vocês procurem
imediatamente Me alertar que vocês não estão recolhidos. Eu lhes trarei de volta
a sua calma, para que vocês Me sirvam totalmente.
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Meu filho,é com imenso reconhecimento que considero teus esforços. Estou lá,
no tabernáculo, para te agradecer e encorajar. Tu procuras servir-Me na tua vida e
isto nem sempre é fácil. Tu continuarás a lutar contra os atrativos e as distrações
do mundo, até que haja união ou abandono completo. Isto cria um conflito em ti,
pois te chamo para uma outra direção. Este conflito te desencoraja, Meu querido
filho, mas tu não deves deixar te levar por este sentimento. Nenhum crescimento
é possível sem nenhum incomodo. Então quando tu te sentes perturbado e
anseias por teus velhos hábitos, lembra-te que tu os usavas para te consolar do
vazio de tua vida. Estou enchendo este vazio em ti, de modo que tu não precises
mais se apoiar nestas coisas. Os hábitos ou as dependências do mundo não te
faziam feliz, minha pequena alma. Sem Mim, tu sentias perturbação e amargura.
Agora, Comigo, tu começas a experimentar a verdadeira paz, a paz que vem do
céu. Isto é um sinal que é tua alma que orienta o movimento e os atos de teu corpo
e é assim que o homem deve viver. O corpo está sob teu domínio, ou sob o
domínio de tua alma e a alma, preciosa e insubstituível, esta sob Meu domínio.
Assim, neste pequeno canto, que é a tua alma, o mundo funciona como deve. Tu
Me pertences, Meu filho e, Eu te defendi fortemente, apesar de tua indiferença
temporária por Mim. Agora vamos continuar progredindo, na Nossa caminhada
para a união. Tu poderás ter a impressão de progredir rapidamente nestas coisas
espirituais. Não temas esta pressa, pois determino pessoalmente a velocidade na
qual necessito que tu avances. No passado, é possível que tua conversão tenha
sido mais lenta e ponderada. Não é isto que Eu quero agora; não é disto que
necessito. Preciso que Meus soldados estejam preparados prontamente. Como
sou Deus e todas as coisas se inclinam diante de Mim, posso fazê-lo numa alma
como a tua que deseja Me ajudar e Me agradar. Meu filho, não tenha nunca medo
da santidade. Quando tu duvidas, ocupe-te com teu dever e fique calmo, até que
Me agrade eliminar tuas dúvidas. Tu carregarás pequenas cruzes de medo e de
dúvida, em certos momentos, mas uma vez mais, isto representará para ti muitas
ocasiões de te exercitares e estes pequenos exercícios são bons para tua alma.
Faça pequenos atos de fé em Mim, ao longo de teus dias, e as dúvidas perderão
seu poder de te distrair de Meu serviço.Estou com vocês, Minhas pequenas
almas, e falamos exatamente do que quero dizer com estas palavras. Vocês estão
Comigo e caminhamos juntos e com determinação nas suas vidas. Procurem as
oportunidades de servir-Me nas pessoas que coloco no seu caminho. Se tiverem
a impressão que necessito de vocês para ajudar uma alma, deixem a calma
descer em vocês, enquanto coloco as boas inspirações em seu coração e em seu
espírito. Então vocês estarão em condições de responder às necessidades desta
alma por Mim, e Minha palavra, Minha presença terão seu efeito. Querida
pequena alma, tão desejosa de Me servir, imagine o que seria o mundo, se um
número, mesmo pequeno, começasse a viver assim? Ele mudaria e é isto que
desejo realizar. Estejas em paz. Teu Deus está satisfeito.
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Quero que Meus filhos estejam em paz. Vocês sabem disso, Meus filhos, pois Eu
o digo freqüentemente. Hoje vou lhes ensinar como conservar a paz em seus
corações a todo instante. Meus filhos, quando um pai ou uma mãe embala um
filho e lhe canta uma doce canção de ninar, a criança fica numa paz tão grande
que freqüentemente, fecha seus pequenos olhos e cai, sem esforço, num sono
tranqüilo. Meus filhos, lhes seguro em Meus braços.
Eu lhes embalo docemente, freqüentemente, ao longo dos seus dias. Quero que
vocês interrompam o que estão fazendo, por um instante e que fechem seus
olhos. Apaziguarei sua alma neste curto instante, exatamente com a mesma
doçura e, mesmo que seja por apenas um instante, vocês conhecerão o sono da
paz. Vocês estarão completamente conscientes ao nível dos seus sentidos, claro,
mas sua alma repousará em uma união total Comigo e todo o seu ser se
restabelecerá e encontrará seu equilíbrio. Meus filhos,vejam como tenho a
intenção de lhes manter em paz. Vocês não devem temer nada, nem mesmo a
morte. Porque a morte assustaria uma alma destinada a passar a eternidade
Comigo? É simplesmente um retorno ao aprisco, Meu filho, e os breves
momentos de morte são uns tempos de transição praticamente instantâneos.
Não, não temas a morte. Isto te distrairia da vida e é preciso que nada te distraia
do cumprimento de teus deveres sobre esta terra.
Meus filhos, vocês procuram ficar Comigo todo ao longo de seus dias? Lembremse que vocês se exercitam e tentam levar em conta Minha presença e Minha
maneira de falar. Vocês Me perguntam freqüentemente o que Eu quereria que
vocês fizessem. Bem, aí está, Meus filhos. Vocês vêem as mudanças que efetuo
nas suas almas? Vocês vêem que vocês não olham mais seus irmãos e irmãs do
mesmo modo? Vocês compreendem agora que faço estas mudanças e que vocês
podem confiar em Mim: sou fiel. Caminhamos, Meu filho, e isto Me agrada. Cada
vez que uma alma se aproxima de Mim, com confiança, este mundo se transforma
um pouquinho. Quero que tu sintas a alegria, Meu filho. Teu mundo não está em
paz, mas tu, tu deves estar em paz. Coloco a paz nas suas almas e o mundo vai
obter, através de vocês, esta paz, como um bebê recebe seu alimento de sua
mãe. É por isso que lhes peço que venham freqüentemente a Mim, ao longo do
dia. À medida que o mundo sugará em vocês sua paz a fim de acalmar sua
terrível perturbação, Eu o entreterei em vocês. Então não se inquietem, não se
agitem se o mundo lhes toma a sua paz. É para o mundo que Eu lhas dou e Eu a
tenho em quantidade inesgotável; Eu lhes reabastecerei. Começaram a
compreender a amplitude de Meu plano? Necessito de muitas almas para Me
ajudarem neste momento, e não tenho o suficiente. Devemos então transmitir ao
mundo a Minha súplica para que todas as almas de bem possam responder e Me
ajudar. É justo e eqüitativo, Meu filho, que cada um tenha a oportunidade de
responder por si mesmo. Eu peço e cada alma deve responder. As pessoas
compreendem, em sua alma, que lhes pede para escolher e são elas que
escolhem. Sou Deus. Sei tudo. Necessito de almas. Ninguém se esconde de Mim.
Se uma alma Me rejeita agora, está tudo terminado. Não se pode rejeitar seu Deu
e pretender ganhar o céu como herança eterna. Esteja em paz, Minha pequena
filha. Seu Deus muda todo mal em bem.
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Meus filhos, estas palavras são lições de amor. Desejo lhes ensinar que o amor é
sacrifício. As duas palavras amor e sacrifício são praticamente intercambiais, na
perspectiva celeste. Se vocês amam alguém, vocês estão dispostos a se
sacrificarem para o bem desta pessoa. Em termos terrestres, se vocês estimam
ou amam qualquer coisa, vocês estão dispostos a trabalhar, a economizar e a
planejar para adquirir esta coisa. Se vocês aplicarem estes mesmos conceitos às
coisas do céu, vocês podem tomar uma virtude, tal como a virtude da obediência.
Se vocês julgam que a obediência é para vocês uma coisa de valor, uma coisa
desejável, vocês trabalharão e se sacrificarão, vocês terão paciência, até
conseguirem adquirir esta virtude. É exatamente a mesma coisa com todas as
virtudes celestes. Quero que vocês estimem, que vocês dêem valor a estas
virtudes celestes. Eu, seu Jesus, lhes digo, verdadeiramente, vocês necessitarão
delas para alcançar o céu. Vocês acreditam em Mim; vocês sabem que Eu não
posso dizer senão a Verdade. Então vocês devem se esforçar para adquirir estas
virtudes. Vocês devem se sacrificar para obterem estas virtudes. À medida que
vocês se exercitarem, estas virtudes lhes serão cada vez mais naturais. Vocês as
vêem em suas vidas quotidianas, seus comportamentos mudam. Trabalhamos a
paciência. Trabalhamos a confiança. Trabalhamos a força. Vocês se tornam
melhores e mais compadecidos. Meus filhos, tudo está bem. Eu lhes digo que
vocês estão destinados a uma grande santidade e que vocês chegarão a ela se
permanecerem unidos a Mim. Vocês conseguirão chegar a ela, porque Eu lhes
protegerei.
Meus filhos não procurem fazer avançar ou progredir a opinião que os outros tem
de vocês. Isto não tem nenhum interesse. Peço-lhes que não gastem tempo se
questionando ou se preocupando com isso. As opiniões do mundo mudam ao
sabor do vento e uma pessoa pode ter uma boa opinião de ti hoje e te caluniar
amanhã. Sua paz não deve depender destas opiniões, pois, como vocês
compreenderam, vocês serão decepcionados. Apóiem-se de preferência em
Mim, pois Eu não mudo. Minha opinião sobre vocês permanece constante. Eu
lhes amarei sempre. Desejarei sempre o seu progresso e seu bem estar. Eu lhes
ajudarei sempre e considerarei seus interesses como Meus. Então não gastem
tempo a se lamentarem porque o mundo não lhes aprecia. Vocês serão
apreciados no céu e, além disso, isto já acontece agora. O céu se compraz em ver
as almas santas e desejam ajudá-las. Seus amigos celestes ajudarão vocês
muito mais do que seus amigos do mundo, que não estão enraizados em Deus.
Estejam em paz, Meus queridos filhos, pois Eu lhes alertarei quando uma pessoa
procurar lhes fazer mal. Eu lhes protegerei. Fique seguro de que se tu Me
seguires, tudo que acontecer em tua vida será para o progresso de sua alma e das
virtudes que desejo ver residir em tua alma. Se tu estás doente, de modo
particular, passe teus dias Comigo e poderei te mostrar graus de santidade que te
cortarão a respiração. Trabalho com muita energia na alma de uma pessoa que
sofre fisicamente. Confie em Mim, Eu te suplico, em todas as coisas, pois tomo
conta de ti com amor.
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Hoje devemos falar da pureza.
Meus filhos, a falta de pureza é um problema maior no mundo de vocês. Procuro a
pureza e não a encontro senão raramente. Como a tolerância para com a
impureza é imensa, vamos trabalhar arduamente neste problema. A pureza deve
ser restabelecida em todos os aspectos da existência sobre a terra.
Primeiramente quero falar da pureza no traje. Não se vistam de maneira que
indique que estão prontos para se comportarem como pecadores. Vistam-se
como um de Meus servidores e procurem Minha vontade. Minha vontade não é
nunca que vocês usem roupas que causem a perda dos outros. Filhos Meus,
vocês sabem a que Eu Me refiro e quero que isto cesse. É preciso que o pudor
seja restabelecido. Usem freqüentemente de tais palavras em suas conversas,
para lembrar aos outros que a pureza e o pudor devem ser estimados e
aplaudidos.
Em seguida desejo falar da pureza da linguagem de vocês. Vocês devem falar
como fala um cristão, se assegurando de que sua linguagem seja digna de sua
alma e do trabalho que estou fazendo em sua alma. A linguagem é,
freqüentemente, do que o inimigo se serve para espalhar o contagio da impureza.
Escolham palavras que Me glorifiquem. Se tu te serves de Meu nome, Meu filho,
para jurar, Eu serei pessoalmente ofendido e tu deverás reparar teus erros junto a
Mim.
Meus filhos,peço-lhes que fujam da impureza que se encontra nas diferentes
formas de divertimento. Vocês não devem mais ficar lá sem fazer nada, enquanto
que aqueles que pretendem ser artistas Me profanam. Defendam-Me. Sou o seu
Deus. Quero escutar o seu protesto ultrajado quando Me insultam. Se vocês que
Me conhecem tão bem não o fazem quem o fará? Reajam imediatamente quando
forem ofendidos por certas formas de divertimentos tais como a música, a
televisão, os escritos ou a arte plástica. Não deixem o inimigo pensar que ele
triunfa sobre o pensamento cristão. Eu lhes recompensarei muito além do que
podem imaginar pelos seus esforços contra o flagelo da impureza. A juventude
está se envenenando e devemos mudar isto com determinação, desde já.
Os pensamentos impuros são, às vezes, mais difíceis, pois freqüentemente,
vocês não os querem e eles são para vocês uma cruz. Contudo, se mudarmos o
tipo de vestimentas, de linguagem e de divertimento, vocês verão que a
quantidade de pensamentos impuros diminuirá rapidamente. É a menção
constante de coisas impuras que provoca estes pensamentos. Como quer que
seja, Meus filhos, afastem com calma estes pensamentos de seu espírito.
Distraiam-se, não olhando para objetos impuros. Peçam Minha ajuda e lhes darei
assistência. A oração e a participação regular aos sacramentos lhes armarão
contra estes ataques à sua pureza.
Quero que vocês compreendam que viver num mundo tal como ele é não será
considerado como uma desculpa válida seja para se comportar de maneira
impura, seja para conduzir os outros à impureza. Tenho cada alma por
responsável pelas ações cometidas em conhecimento de causa. Pais, sejam para
seus filhos guias a este respeito e dêem exemplos positivos. Filhos obedeçam a
seus pais no que diz respeito a este assunto e saibam que estou sempre com
vocês. Vamos trabalhar juntos nisto. Vamos triunfar sobre a impureza pelo nosso
brado escrupuloso e resoluto. Estou com vocês e lhes mostrarei exatamente o
que espero de vocês neste assunto. Meus filhos, agradeço-lhes agora e sempre
pela sua obediência e pelo seu serviço. Todos os seus esforços serão
preservados e recompensados. Quando seus pecados Me forem apresentados,
Eu desviarei a cabeça. Eis o que resultará de seus esforços para Me servir.
Estejam em paz, agora, e não deixem os pecados e a impureza passados lhes
perturbarem. Tudo é perdoado e tenho a memória curta quando se trata de Meus
servos.
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Quero falar às almas sobre o amor ao próximo.
Meus filhos, toda pessoa é preciosa. Cada uma das pessoas desta terra, sem
exceção, tem uma importância infinita aos Meus olhos e para Meu plano celeste.
Mas freqüentemente, esta importância é negligenciada, por causa do ponto de
vista que o mundo tem da vida. Se coloquei tal pessoa sobre sua terra, tenho a
intenção que esta pessoa seja nutrida adequadamente. Vocês devem partir desta
suposição. Querida pequena alma, tu que procuras com tanto ardor servir-Me,se
tu conheces uma alma que não é nutrida, talvez seja porque Eu tinha previsto que
tu alimentasses esta pessoa e é por isso que te revelei sua situação critica.
Mostre-te reflexiva e cheia de consideração quando tu escutas falar de uma
pessoa ou de um grupo de pessoas que têm fome. Depois pergunte-Me o que Eu
te peço para fazer em relação a isto. Pode acontecer que Eu te peça
simplesmente para rezar. Pode ser que Eu te mostre as imensas graças que te
foram dadas. Então pode ser que Eu te peça para repartir tua riqueza e levar tua
ajuda aos Meus trabalhadores, que tentam alimentar estas almas.
Outra possibilidade, pode ser que Eu te peça para ser uma destas almas que
servem diretamente os menos afortunados, aqueles que não têm o mais
estritamente necessário à existência humana. Tu tens um papel a cumprir. Tu
deves Me pedir para te revelar porque as almas desta terra não permanecem em
corpos que têm dificuldade em se desenvolver, porque eles não têm alimento.
Vejo todas as necessidades de todas as almas desta terra. Minha intenção é que
Meus filhos sirvam uns aos outros e assim atinjam a santidade. Muitos morrem de
fome hoje no mundo de vocês. Meus filhos, isto é um outro sintoma da idade da
desobediência, de uma época na qual há mais almas que Me desafiam do que
almas que Me servem. Quero que ninguém tenha fome. Pergunte-Me o que tu
podes fazer.
Meus filhos, quero que vocês pensem na pessoa que vocês menos amam, neste
mundo. Vocês têm muitas razões para não a amar. Talvez vocês tenham sido
machucados e é difícil esquecer a dor. Vocês talvez temam que esta pessoa torne
a lhes machucar, se procurarem se reconciliar com ela. Peço-lhes, entretanto,
que amem o seu próximo. “Jesus, Me perguntam vocês,o que queres de mim?”
Digo-lhe, Meu filho, que temo pelo teu progresso espiritual se tu nutres a
amargura, qualquer que seja a fonte dela. Como a amargura tem,
freqüentemente, sua origem em uma outra alma, quero que tu consideres com
atenção toda amargura que possa haver em teu coração. Assim tu conseguirás
identificar a pessoa que te magoou. Quero que tu passes o dia a rezar por esta
pessoa. Meu filho, peça-Me para ter pena desta pessoa. Minha justa cólera é
uma coisa terrível de ver e tu não querias que ela fosse dirigida contra ti. Por isso,
tu deves igualmente procurar evitar este destino para os outros. O amor ao
próximo Me alegra. A misericórdia e a compaixão dadas livremente aos outros Me
alegra. O perdão? Eu não preciso te dizer a felicidade que sinto quando vejo
almas que oferecem o perdão uma a outra. Compreendam, pequenas almas, que
coloco certas pessoas em seu caminho com certo objetivo, e com uma
esperança: uma esperança celeste. Não fujam à toda velocidade, ao verem uma
alma, simplesmente porque ela não lhes agrada. Levem em consideração Minha
vontade e não esqueçam de Me perguntar se há uma tarefa celeste que espero de
vocês, para cada uma destas pessoas. É assim que darei amor à cada alma pelo
amor ao próximo.
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Meus filhos, examinem freqüentemente suas intenções, procurai agir com
pureza. Quero que suas ações sejam motivadas por seus corações e se os
resultados não forem os que vocês esperavam, voltem a Mim e eu lhes
consolarei. Freqüentemente, na sua vida, vocês Me obedecerão com uma noção
predeterminada do resultado. Meu objetivo ou o resultado que desejo podem ser
diferentes daquele que vocês esperam. Não se deixem levar pela decepção,
quando os acontecimentos de suas vidas tomam uma orientação diferente
daquela que vocês esperavam. Minha vontade é respeitada se vocês fazem o
melhor possível para Me obedecer. Não se preocupem com aquilo que lhes peço
para fazer. Assim vocês caminharão na alegria, o espírito leve e feliz, porque
vocês servem o seu Deus e porque vocês fazem a sua parte para a vinda de Meu
Reino.
Olhe para Mim, quando tu tens que tomar decisões. Às vezes, te será necessário
considerar as razões pelas quais tu escolhes uma orientação ao invés de outra.
Eu te advirto porque quero que tu comeces a discernir tuas próprias motivações.
Assim tu evitarás agir por fraqueza humana e não procurarás senão o divino e as
coisas santas na tua vida. O inimigo procura fazer obstáculo à tua decisão de Me
servir, mas Nós não permitiremos mais que tu se afastes do caminho celeste.
Juntos Nós não buscaremos senão as motivações celestes e todas as tuas
tarefas, todos os teus projetos servirão ao mesmo tempo para o cumprimento de
Minha vontade e ao avanço de tua alma. Meu jugo é suave e Meu fardo é leve.
Permito as cruzes para tua humildade e teu crescimento, se tu sentes que uma
cruz é muito pesada, tu podes Me pedir para te aliviar. Isto não Me ofenderá, Meu
filho. E, se não for necessário que tu continues com esta cruz Eu retirarei ou a
cruz, ou o peso que ela cria. Estamos unidos e podemos falar de tudo.
Freqüentemente tu te revoltas contra as circunstancias de tua vida, mas tu não
vens a Mim para protestar. De que te adianta queixar-te aos outros? Eles não
podem te tirar tua cruz, nem aliviar teus fardos. Fale a Mim e escute os outros.
Assim tu não cairás nos pecados da língua, que causam muitos estragos neste
mundo. Estou lá, a espera de escutar todas as tuas queixas. Todo sofrimento que
tu suportas encontra no Meu coração um lugar confortável e aquecido e,
verdadeiramente, quando tu partilhas Comigo teu sofrimento, ele diminui. Quero
te dar os olhos do céu. Quero que tu olhes a vida, este mundo e as pessoas que
nele vivem com os olhos do céu para que tu comeces a reagir como Eu, teu Jesus,
que te ama tão ternamente. Meu filho, ofereço-te esta nova visão. Tu aceitarás de
Mim este dom maravilhoso? Verdadeiramente tu ficarás deslumbrado de ver
quanto este ponto de vista mudará a tua vida. A maior parte das coisas que te
perturbavam antes, simplesmente se apagará para desaparecer de tua vista,
porque elas terão pouca importância para ti. É isto que tu queres? Tenho muita
esperança que tu Me respondas “sim”.
Desejo, tão ardentemente, te mostrar o mundo como Eu o vejo. Posso,
verdadeiramente, te ensinar grandes coisas, Meu querido filho. E se tu partilhas
Minha visão das coisas, Nos poderemos falar tão livremente como se fossemos
uma só alma. Sejas isso para Mim, Eu te suplico. Permita-Me de te ditar tua
perspectiva.
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Desejo falar aos Meus filhos das alegrias do céu. Meus filhos, não há amargura
no céu. A amargura e a depressão não são feitas para vocês, nem mesmo na
terra. Todas as almas passam por elas, em um momento ou outro de sua estadia
sobre a terra. Mas as almas não devem considerar a amargura e a depressão
como características próprias de suas vidas. Meu filho, se tu sentes que lutas
freqüentemente contra estes pendores destrutivos, tu deves vir passar tempo
Comigo. Sou o médico Divino. Eu posso eliminar de seus corações toda dureza
para que vocês sejam livres para amar sem nenhum obstáculo. Assim tu te
tornarás um servidor mais eficaz, porque está aberto para receber amor, assim
como para dar amor. Eu não desejo aumentar tua mágoa. Se tu te engajares num
relacionamento Comigo, tu não ficarás decepcionado. Jogue-te nesta relação
Comigo, porque tu tens a segurança do êxito. Eu, o Deus todo poderoso, te dou
esta segurança. Tu temes o fracasso, talvez porque no passado tu passaste por
fracassos. Meu queridíssimo filho, é possível que tu tenhas te atribuído um
fracasso onde não houve fracasso. Para falar de outra forma, quando tu
começares a caminhar unido a Mim, teu Deus que te ama, tu compreenderás
melhor o que é êxito e o que é fracasso. Aquilo que pode te parecer um fracasso
no passado poderá te parecer uma vitória, quando tu o considerares através de
Meus olhos. Eu considero o esforço, não o resultado. O resultado do esforço é um
problema Meu; tu deves abandoná-lo a Mim. Assim reconsidere tua vida
passada na reflexão agora. Repense nestes ditos fracassos que te atrapalham.
Tu te esforçaste naquilo que tu empreendeste? Tu deste sempre o melhor de ti?
Quando percebeste que algo não funcionava, tu tentaste mudar tua maneira de
agir?
Teus fracassos talvez não fossem fracassos. Talvez tu procurasses sem
encontrar. Esteja em paz. Tu Me encontraste e agora Eu te darei todo êxito,
qualquer que seja a percepção do mundo sobre aquilo que tu empreenderás. Tu
estás vivendo um êxito neste instante, Meu filho bem amado, porque tu estás ali,
na calma, e tu Me deixas ocupar-Me de tua alma e curar tuas feridas. Sim, Nós
somos um êxito. Juntos, Nós não conheceremos o fracasso. Hoje começa uma
nova etapa. Recomece a tua caminhada, Comigo desde agora; numerosas
possibilidades se abrem a ti. Teu coração começa a te fazer mal e tu sentes quase
uma dor, mas é uma dor da qual tu não queres escapar. É o amor divino, pequena
alma. Eis o que parece o amor de Deus, quando tu Me deixas amar-te. Tu sentes
um desejo ardente. No inicio, teu coração procura, pois ele não consegue
identificar o objeto de seu desejo. É o começo da santidade, Meu filho. Estas
primeiras emoções é o desejo de união com teu Deus. Este desejo se torna cada
vez mais forte e tu poderias medir tua santidade, se fosse necessário, através
desta dor. Digo-te solenemente, em toda a Minha Majestade Divina, tu alcançarás
o cumprimento deste desejo no céu.
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Vim purificar as almas. Como uma mãe limpa sua casa, Meu filho, Eu limpo e
organizo tua alma. Se tu te distanciaste de Mim, Nós temos trabalho para fazer.
Os acontecimento de tua vida, do teu passado, devem agora ser considerados
sob um anglo diferente. É um trabalho importante, e é a razão pela qual passo
tempo contigo cuidando disso. Os acontecimentos podem deixar certas cicatrizes
em teu coração, quando tu não rezas, donde Meu objetivo é eliminar estas
cicatrizes para obter um coração que dá e recebe livremente o amor. Quando tu
rezas, Meu filho, Eu te ajudo a rever aquilo que se passa em tua vida. Admitamos
que tu vivas uma decepção hoje. Se tu a vives só, sem Minha ajuda, tu podes te
sentir mal, triste e desencorajado. Se tu tens o problema do orgulho, e muitos
sofrem de orgulho, é possível que tu não contes a ninguém tua tristeza e
decepção. Isto fica em teu pobre coração e, ao cabo de algum tempo, se
transforma em amargura. Bem, a vida na terra, sendo o que ela é, e os homens
sendo cheios de falhas, na sua busca da perfeição, tu passas por outra decepção
ou uma traição. O orgulho faz valer seus direitos e uma vez mais, tu não discutes
tua mágoa, como seria preciso. Eis mais outra mancha, outra decepção que se
transforma em amargura e que recobre uma outra zona de teu pobre pequeno
coração. Meu filho, à medida que este processo continua, teu coração se fecha
todo na amargura. Todo coração tem necessidade de amor, como teus pulmões
têm necessidade de oxigênio. Teu coração é feito assim, Meu querido filho e se
ele está fechado o amor não pode entrar ai. Tu és realmente um deficiente, no
sentido espiritual. Como Me entristeci em ver-te tão preocupado e infeliz. Meu
filho, Eu venho eliminar toda cicatriz do teu coração para que tu possas amar
livremente, como Eu amo. Não pense que isto é impossível. Sou Jesus. Sou
Deus. Posso purificar teu coração rapidamente, se você está pronto para Me
deixar faze-lo. Eu recolocarei sua alma em ordem. Botarei em ordem seus
pensamentos e colocarei um amor tão verdadeiro e tão abundante em seu
coração que ele se refletirá em seus olhos. Todos aqueles que lhe verão
experimentarão este amor e compreenderão que ele vem de Mim. Meu filho,
como fiquei triste porque aqueles que deveriam ter te amado não o fizeram.
Deixa-Me desolado tudo aquilo que pode te fazer mal. Mas tu deves compreender
que tiramos proveito do sofrimento. Deixe-Me te mostrar como utilizar todo o mal,
que te fez sofrer, para teu proveito. Fale-Me. Despeje tudo isto sobre Mim e Eu te
darei a paz, o perdão; colocarei ordem em tudo que se passou em tua vida. Devo
te dizer que quando tu vives uma decepção na tua vida e que tu a trazes a Mim, eu
te ajudo imediatamente a compreendê-la e a superá-la. Às vezes, o tempo que é
necessário para superá-la é um tempo de crescimento, durante o qual, tu e Eu,
Nos tornamos mais próximos e mais dependentes um do outro. Tu te afastarias de
Mim, durante este tempo, se Eu precisasse dele para fazer de ti o santo que
necessito para efetuar as tarefas particulares que te são destinadas? Claro que
não, porque tu procuras a Minha vontade. Se tu rezas, Eu não te deixarei sofrer
inutilmente. É o juramento que te faço hoje. Pegue esta frase com amor e a guarde
bem. Se tu Me invocares não te deixarei sofrer inutilmente. Peça-Me alivio para
teu sofrimento e se ele não for para o teu maior bem, Eu o eliminarei. Esteja em
paz agora, e fale-Me de tudo que se passa em tua vida. Juntos, Nos asseguremos
de que não existe obstáculo suplementar que se levanta em teu terno coração.
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04/09/2003 (b)
Jesus
Meus filhos, Eu queria que vocês se tornassem amigos dos quais Eu possa
depender. Quero Me apoiar em vocês. Vocês Me perguntam o que quero dizer
com isso e Eu vou lhes explicar. É verdade, caminho com vocês. Tomo parte em
suas vidas e suas preocupações. Seus interesses são Meus interesses e lhes
ajudo em tudo. Não há detalhe muito pequeno para Me contarem e pedirem
ajuda. Vocês Me encontram sempre e em todo lugar. Tu dás prova de uma real
sabedoria em depositar total confiança em Mim, Meu filho, porque é uma
confiança que repousa sobre a rocha da verdade. Eu sou esta rocha e Eu sou a
Verdade. Da mesma forma Eu conheço bem tua humanidade frágil e teus
deveres terrestres , mas quero que tu caminhes Comigo. Eu queria ter a
segurança de que tu virás a Mim, todos os dias, na oração. Começamos junto
uma viagem, e depois tu desaparecerias. Eu permaneço contigo, é claro. Sou teu
Deus e não te abandonarei. Mas devemos terminar o trabalho que começamos.
Não sejas irregular no tempo que tu passas Comigo. Tu tens muita coisa para
fazer e Eu compreendo porque freqüentemente, sou Eu que te dei teus deveres.
Mas se tu não tens tempo para Me invocar, falta alguma coisa em tua vida e Eu
quero colocar tudo em ordem já. Necessito de ti. Tu és Meu amigo e Eu preciso
que Meus amigos sejam fiéis hoje. Então pares de ir e vir. Eu te suplico,
permaneça unido a Mim, para que possamos trabalhar juntos em trabalhos que os
outros deixaram inacabados. Meu filho, tu deves compreender que quando tu
vens a Mim em oração, ainda que seja apenas por um instante, isto Me consola.
Meu coração é reconfortado, o que Me permite te dar graças indizíveis, é claro,
mas tua oração Me permite também de amenizar Minha justiça para com os
outros, aqueles que nunca Me procuraram. Quando tu Me vires face à face tu
verás claramente toda a felicidade que tu Me deste. Preciso de ti e aprecio
enormemente todos os atos de fidelidade que tu Me ofereces. Não será por causa
de tudo aquilo que tu ganhas que tu deves vir a Mim freqüentemente, pois
recompenso cada oração, cada olhar, e mesmo cada pedido, muito além do que
tu podes imaginar. Eu te suplico para não ficar inquieto se tu não sentes aquilo que
tu achas que devias sentir. Meu filho, quais são os sentimentos de um santo
quando ele trabalha na terra? Freqüentemente Minhas santas almas se sentem
fatigadas. Elas se sentem fatigadas porque trabalham. Entretanto, estas santas
almas são igualmente resolvidas e vêm a Mim em oração mesmo se elas não tem
sempre o sentimento de serem santas. Não deixem teus sentimentos definirem o
teu tempo de oração. Imaginem um casamento onde os esposos só se juntariam
nos momentos românticos. Não é necessário dizer que este casamento estaria
perdido. É exatamente a mesma coisa para o teu relacionamento Comigo. SirvaMe sempre qualquer que sejam os teus sentimentos. Meu filho, tu pensas que
quando tu vens a Mim em oração Eu Me desvio de ti? Tu achas que te direi: “Vai
embora, tu não te sentes bastante santo para Me falar?” Um marido diz: “Vai
embora, minha mulher, você não sente bastante amor por Mim.”? É ridículo. É
exatamente quando vocês não se sentem santos que Eu devo lhes escutar, lhes
reconfortar e lhes amar. Devemos ser amigos próximos, o que significa que
seremos amigos nos momentos de alegria espiritual. Mas como amigos
chegados, nossa amizade será muito mais preciosa, importante e indispensável
nos momentos em vocês sentem a secura espiritual. Estejam em paz. Desejo lhes
explicar tudo agora para não deixar nenhuma questão, nenhuma cicatriz dolorosa
em seus corações.
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04/09/2003(c)
Jesus
Meus filhos, Eu não sou agressivo, à menos que um dos Meus seja atacado e
tenha necessidade de Minha proteção. Habitualmente, sou doce e lento para a
cólera. Vocês verão, serei companheiro discreto de suas jornadas. Tenho uma
visão clara dos acontecimentos. Estou em condições de ler as intenções das
almas dos outros e assim é a Mim que vocês devem vir em caso de dificuldades.
Se vocês são inutilmente contrariados por causa de uma pessoa, Eu lhes direi.
Serei muito paciente com Meus filhos, sobretudo quando eles se distanciam de
Mim. Eu lhes envio muitas almas escolhidas na esperança de chamar a atenção
delas. Mas não posso forçar a resposta delas, porque elas têm a sua vontade
própria. Eu não lhes daria um dom para, em seguida retirá-lo. Se uma alma lhes
rejeita, vocês devem permanecer em paz. Peçam-Me, freqüentemente conselho,
quando vocês trabalham com uma alma. Rezem por ela. Amem-na. Mostrem-lhe,
pelo seu exemplo, o que é a vida de um discípulo? Tu és calmo? Pacifico? Estes
atributos são um forte atrativo para as almas que estão em depressão. Tu deves
comunicar a toda alma que luta, que a resposta está em Mim. Elas poderão dizer
que vocês não compreendem, que seus problemas são sérios, complexos e
insolúveis. Elas poderão citar as razões pelas quais elas não Me seguem, sempre
recriminando os outros. As respostas estão todas em Mim. Não há nenhuma
razão para rejeitar Deus. Nenhuma desculpa lhes obterá o perdão, no dia do
julgamento. Eu nunca dei prova de falta de bondade, nem de crueldade para com
uma alma. Mereço o amor, a lealdade e o respeito. Compreendam a Minha
potencia e vocês começarão a compreender a Minha doçura. As almas
insensatas acreditam que a doçura é equivalente à fraqueza. São as pessoas
realmente fortes que são suficientemente sábias para serem suaves. Então
tratem seus irmãos com doçura, sobretudo aqueles que não estão unidos a Mim.
Eles se sentem feridos com facilidade. Eles não têm a Mim para consolá-los,
quando são feridos. Podem vocês imaginar tal solidão? Vocês gostariam de
voltar a um mundo do qual Eu estivesse totalmente ausente? Nem pensem em
uma coisa dessas porque Eu lhes prometi de nunca lhes deixar. Realmente nunca
lhes deixarei, mas sejam pessoas que têm compaixão. Meu filho, nada tema pelo
teu futuro. Não gastes tempo a imaginar o que te acontecerá e o que te pedirei
para fazer. Este tipo de especulação não é produtivo. Ao invés disso, passe tempo
meditando a Minha Paixão. Este tipo de exercício é produtivo e Me permitirá Me
revelar mais a ti. Nossa união se aprofundará e tu ganharás muito. Tu terás
alegria em saber que enquanto outros fugiram, tu permaneceste. Não posso te
exprimir a que ponto isto te causará alegria. Digo-te que por toda a eternidade isto
te alegrará. É difícil para ti imaginar a eternidade, mas quanto mais tu te
aproximares de Mim, mais ela se tornará para ti uma realidade. Teu exílio, longe
de Nós, nesta terra, é um período de teste. Não te arrisques a não passar no teste,
desperdiçando as oportunidades. Não te arrisques a não passar no teste,
passando o dia de hoje a lamentar o que aconteceu ontem. Não te assegurei que
tenho a memória curta? Tuas faltas serão esquecidas, Meu filho. Simplesmente
não te afaste de Mim agora. Coloco em ti uma grande confiança, porque Eu, teu
Deus e Salvador, Eu te conheço. Meu olhar sonda tua humanidade e conheço
cada uma de tuas capacidades. Tu podes fazer grandes coisas, Meu pequeno
servidor, mas não sem Mim. Tu foste formado e concebido para trabalhar Comigo.
Sem Mim, teu trabalho ficará inacabado, porque tu não serás capaz de identificálo, e muito menos de efetuá-lo. Neste caso, e Eu te digo, não é isto que espero de
ti, os outros terão que carregarem fardos mais pesados e fazerem o teu trabalho,
além do deles. É por isso que os Meus verdadeiros servidores carregam fardos
pesados. Mas a Minha vontade está por se cumprir e Minha hora de renovação se
aproxima. Não tenhas medo nenhum. Eu reconquisto Meu mundo.
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05/09/2003(a)
Jesus
Quero que Meus filhos estejam preparados. Hoje quero ajudar Meus filhos a
compreenderem os tempos nos quais eles vivem. Meus filhos, vocês estão
próximos do Meu Coração. Vocês foram colocados na terra nestes tempos, para
que vocês pudessem Me servir e Me ajudar a fazer vir Meu reino. O tempo das
trevas leva suas últimas almas e Eu, Eu Me preparo para voltar. O resultado final é
certo, como Eu lhes lembro freqüentemente. O que não é certo, é o número de
almas que escolherão a Luz e o número de almas que escolherão as trevas.
Mostrem-se influentes, Meus filhos. Pela sua santidade calma e discreta, com um
olhar que reflete toda a Minha bondade, mostrem-se influentes. Os outros devem
ver um número crescente de Meus filhos, pacíficos, firmemente ancorados na
Minha presença. Assim eles serão atraídos a Mim. Eis a Nossa missão. Minhas
palavras nestas páginas têm por finalidade lhes ajudar nesta batalha, batalha de
santidade. E a santidade é uma batalha, um progresso, Meus queridos filhos.
Todo o tempo que vocês permanecerem na terra Eu terei um trabalho divino para
lhes confiar, tanto na sua alma como no seu mundo. Não pensem nunca que o
bom trabalho que vocês fizeram ontem seja suficiente. Espiritualmente, se
considerar satisfeito significa descer novamente no mundo. a barreira é alta, mas
vocês são capazes de transpô-la e mais uma vez, juntos, Nós venceremos. Estou
com vocês todos os dias, a toda hora, em tudo que vocês vivem. Eu lhes suplico
que dêem glória a Nosso Pai do céu por Sua misericórdia infinita nestes dias.
Desobedeceram-No em todos os domínios da humanidade, mas agora ainda
Sua preocupação é seus filhos. Queridos filhos, Eu lhes preparei bem.
Vocês respondem à Minha graça e vocês se tornam santos. Como estou satisfeito
com o progresso de vocês, assim como com o zelo com que vocês procuram
transmitir aos outros as Minhas palavras. Eu lhes chamo e vocês respondem.
Dou-lhes tarefas a cumprir e vocês as fazem. Quando as coisas vão assim sua
alma repousa em paz. Não tenham medo. Não temam nada. Não lhes assegurei
a Minha potencia? Venham a Mim freqüentemente e falem-Me de suas
preocupações, de todas as suas alegrias e de todas as suas decisões. Assim
vocês terão certeza de servir-Me e de não servir ao mundo. Eu espero
freqüentemente, ao longo do dia, que vocês lancem um olhar para Mim e quando
vocês o fazem as graças são derramadas sobre vocês. Eu lhes perseverarei na
Minha graça, Eu iluminarei o caminho diante de vocês. Eu considerarei os seus
inimigos como Meus. Somos unidos. Partam sempre deste principio. Vocês e Eu,
Nós somos um. Verdadeiramente, tu Me levas em ti, Eu, teu Jesus, teu Salvador,
contigo, Meu filho. Eu lhes deixo com esta declaração por enquanto, porque
vocês devem viver, toda a vida, apoiados nisto. Estejam em paz por servir Meu
reino.
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05/09/2003(a)
Virgem Santíssima
Queridíssimos filhos, refugiados no Meu Imaculado Coração, vocês devem viver
na alegria. Jesus, Meu Filho bem amado, lhes deu tudo aquilo que precisam para
se tornarem verdadeiros servidores. Para alcançar a paz, sobre esta terra, vocês
devem servi-Lo, Ele que é toda luz, toda bondade. Sou Sua Mãe também mãe de
vocês. Peçam a Minha ajuda freqüentemente, pequenos filhos deste mundo. Eu
ajudei tantas almas a ganhar o céu, eu lhes ajudarei. Confiem-Me seus temores e
Eu lhes consolarei. Um coração de mãe compreende todas as fraquezas de seus
filhos e pode ajudá-los a superar os hábitos que os distraem da união com Deus.
Meus filhos, deixem-Me ajudá-los. Corram a Mim, quando recearem não
servirem bem a Jesus e Eu lhes colocarei imediatamente em Seu santo caminho,
o caminho que Ele escolheu especialmente para cada um de vocês. Estamos
sempre perto de vocês em todas as coisas. Verdadeiramente o céu e a terra estão
unidos como nunca estiveram antes. Tirem o máximo proveito disso. O céu é um
lugar de alegria, queridos filhos, porque Deus mora ai. Mas vocês podem também
serem felizes na terra, porque Deus está com vocês, sempre. Quanto mais vocês
O desejarem, mais Ele se revelará a vocês, pessoalmente. Tudo está bem. Nós
lhes protegemos, vocês e seus próximos, sem cessar e vocês verão que seu
serviço ao céu trará a alegria, sempre mais alegria. Permaneçam com Jesus,
Meus filhos.
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05/09/2003(b)
Virgem Santíssima
Meus filhos, para Mim é muito importante que vocês perseverem na sua
conversão. Numerosas graças lhes são disponíveis para manter a armadura
de santidade. Como mãe, como mãe de vocês Eu previno os perigos que
ameaçam meus pequenos. Evitem o orgulho espiritual. Jesus deseja conduzir
cada um de vocês a um alto grau de santidade, em um tempo relativamente
curto. Vocês não devem nunca pensar que esta santidade vem de vocês
mesmos. Sua fé, seu amor a Deus são um dom que Deus lhes faz, então não
se considerem superiores aos seus irmãos que não respondem de maneira
tão completa e então não recebem o mesmo grau de graça. Meu pequeno, tu
poderias te perguntar qual é a tua contribuição, se tudo vem de Jesus. Tu
contribuis com o teu livre arbítrio, com o tempo que tu ainda tens sobre a terra.
Tu dás teu coração a Jesus dizendo: “Sim, Jesus, eu quero ser santo.”
Verdadeiramente, pequeno filho de Meu coração, Jesus tudo pode fazer com
uma alma como a tua, que tomou uma tal decisão para o céu. Considere-te de
agora em diante como um soldado do exercito da luz. Eu te consagro soldado;
tu trabalhas somente para o bem. A oração é a tua força; tu estás armado da
santidade que tu adquires pela tua obediência. Nenhum mal pode ganhar na
luta contra ti. Tal é o poder que tu exerces com Jesus por mestre. Não temas
nada. Estamos contigo. Coloque-te à disposição, na oração, para receber a
tua linha de conduta, de maneira que, com as mudanças que surgem no
tempo, Nós possamos te instruir em todas as coisas. Estamos sempre à tua
disposição. Eu te abençôo agora e te confio a meu Filho,Jesus Cristo. Sirva-O
com fidelidade e
conhecerás o céu. Ó como tua lealdade será
recompensada.Verdadeiramente, meus filhos, vocês serão inundados de
felicidade. Temos todas as respostas, então traga-Nos seus problemas. Estou
com vocês e desejo lhes ajudar, como uma mãe ajuda seus filhos nos
momentos difíceis. Quando vocês
precisarem de Mim, Eu estarei perto,
pronta a lhes dar conselhos suplementares para seu tempo.
%%%%
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Mensagens Mensais
Conforme já disse acima, Jesus dá a Anne uma mensagem por mês para o
mundo. Na verdade estas mensagens são para quem está, independente de ter
alguma religião ou não, a atender ao Seu apelo à santidade. São dadas no
primeiro dia de cada mês e iniciaram-se no dia 01/12/2004
Eis aqui as que foram dadas até agora:

1 de Dezembro, 2004
Jesus
Estou derramando graças sobre o mundo. Na verdade, nestes tempos, começo a
inundar o mundo com as graças celestiais que curarão as almas e converterão os
corações. Queridos filhos do único e verdadeiro Deus: seu Salvador se prepara
para voltar. Quero que cada um de vocês acolha Minha volta ao mundo. Para que
possam fazê-lo, aquietem seu coração e aceitem o dom de Minha graça divina.
Para todos vocês tenho reservados Minha maior aceitação e Meu perdão. Meu
coração rejubila cheio do amor infinito que lhes tenho, e agora volto para reclamálos a todos. Filhos do céu: sintam Minha alegria. O tempo de desolação para as
almas chegou está no fim. Estou voltando.

1de janeiro de 2005
Jesus
Queridos filhos do mundo, jamais os deixarei. Peço-lhes que Me considerem o
melhor de todos os pais. Sabe o pai amoroso quando o coração do filho chora?
Claro que sabe! Se teu coração está sofrendo, venha a Mim. Curarei tuas feridas
e restaurarei teu coração. Dar-te-ei coragem e forças para que possas continuar
com tua caminhada sobre a terra. Entretanto, hoje estou te pedindo que ajas de
maneira diferente: peça-Me para estar unido a ti; peça-Me que fique a teu lado em
todo momento; quero fazer isso para ti. Dessa maneira andarás pelo caminho que
Eu, Jesus Cristo, escolhi para ti. Queridos filhos do mundo: peço-lhes que
caminhem Comigo, necessito a sua ajuda. Eu, o Deus Todo Poderoso, peço-lhes
agora que caminhem Comigo. Existem muitas almas que clamando por Mim, com
grande dor. Levem-me a elas. Por favor, queridos filhos Meus, levem-me a elas.

1 de Fevereiro, 2005
Jesus
Desejo falar ao mundo de Meu amor. Queridíssimos filhos de Deus: vocês serão
bem-vindos ao céu. Vocês têm aqui uma família que faz preparativos para a
chegada de cada um de vocês. Cada alma progride continuamente na sua
caminhada na terra, visto que a cada momento que passa está se aproximando
mais do final de sua vida, mesmo que viva até idade avançada. Iniciemos com
esse pensamento, Meu seguinte pensamento lhes fará serem mais sensatos.
Quero que considerem aquilo que Me trarão quando Eu for buscá-los.
Tu Me trarás tua amabilidade para com os demais? Tu Me trarás o serviço
prestado à tua família? Tu Me trarás um dever cumprido em obediência e
dignidade?
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Como verão pequenas almas, Eu não lhes perguntarei sobre suas posses
materiais, porque aqui não terão nenhum valor, a menos que utilizem estas
posses para ajudar a outros; somente assim as posses materiais adquirirão um
valor celestial. Eu os coloquei no mundo para servir. Eu estou com vocês cada dia,
mas vocês também devem estar Comigo.Queridos filhos: peçam-Me que os guie,
e Eu lhes direi como desejo que Me sirvam.

1 de Março, 2005
Jesus
Nestes tempos Meus filhos estão distraídos. Estou enviando uma grande efusão
de paz sobre todos os que Me acolhem em suas almas, e quero estar presente em
cada alma. Desejam Minha paz celestial? Gostariam de experimentar o céu
antecipadamente? Queridas almas: se vocês Me pedirem isto, Eu lhes darei. Esta
experiência não é algo que se possa comprar, nem também algo que o mundo
possa criar: é um estado de união Comigo, é a experiência de fazer parte da
família de Deus. Cada um de vocês pertence a esta família, mas alguns de nossos
irmãos e irmãs escolheram distanciar-se de Mim, obtendo como resultado
somente isolamento e tristeza. A confusão toma conta rapidamente dos que
vivem distanciados de Deus. E as almas então tentam buscar os bálsamos do
mundo oferecidos pelo Inimigo para dar um sentido à sua existência. Mas, ai de
vocês! Porque nenhum desses bálsamos haverá de satisfazer a um filho do céu,
pois há somente um bálsamo verdadeiro para a alma. Este bálsamo Sou Eu,
Jesus Cristo. Eu Sou o bálsamo que curará; Eu Sou o bálsamo que lhes dá pleno
sentido e suaviza tudo. Acudirei a toda alma que Me busque e levarei Comigo a
paz celestial que não se pode comprar. Pequenos filhos do mundo, chamem-Me e
virei a vocês. A confusão não vem de Mim, a tristeza e o desespero não vêm de
Mim, somente a paz e a serenidade provêm de Mim. Peçam-Me que lhes conceda
estes dons, e Eu lhes darei.

1 de Abril, 2005
Jesus
Meus queridos irmãos e irmãs: não tenham medo. Preparei suas almas para a
mudança. Se um professor prepara um estudante para o exame, este pode
antecipar o exame, em paz, sabendo que a única coisa necessária é trabalhar
firmemente. Meus irmãos e irmãs no mundo se encontram na mesma situação.
Através de muitos meios, expliquei-lhes que no mundo haverá mudanças, e, com
uma grande clareza, também disse que estou prevendo cada detalhe. Cada um
de vocês, Meus amados apóstolos, tem um papel a cumprir, nestes tempos de
transição. Olhem para tudo o vem com muita paz e coragem, e assim Me servirão
de maneira honrosa. Se o mundo responde com excitação e angustia, vocês
respondam com uma calma que se faça notar. Em todas as coisas confiem em
Mim. Comecem hoje mesmo. Sem se importar com o que suceda em sua vida,
comportem-se pacificamente repetindo continuamente: “Jesus confio em Vós”.
Preparei um exército de soldados pacíficos que saberão se conduzir perante as
mudanças deste atribulado mundo. Vocês, amigos Meus, se destacarão; Vocês
espalharão Minha paz por todos os cantos do mundo. Sejam alegres como seu
Jesus é alegre verdadeiramente - as trevas estão se dissipando.
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1 de Maio, 2005
Jesus
Conservem a paz, queridos filhos do céu. Não há razão para nada senão para um
semblante repleto de paz. Estou trabalhando em tua alma, se Me estás permitindo
isto, e te aproximarás mais e mais de Mim, porque sabes que estou te pedindo
isto. Quero que te comportes como Eu, e inclusive, quero que penses como Eu. Tu
deverás ser gentil e bondoso(a) com as pessoas que encontrares durante o dia ,
e eles se perguntarão o que te faz ser tão diferente. Há um grande contraste entre
os que Me seguem e os que seguem ao mundo, e quanto mais te aproximares de
Mim, o contraste será ainda maior. Eu gostaria de ver uma grande multidão de
almas aproximando-se mais e mais de Mim, e tu Me podes Me ajudar neste
projeto, porque tu Me representas. Estou chamando a todos, e estou valendo-Me
de cada um de vocês para fazê-lo. Portanto, seja Minha voz em teu mundo e
clame, grite a teus irmãos e irmãs: fale-lhes do amor tão grande que lhes tenho e
diga-lhes de Meu grande desejo de aproximá-los mais de Mim. Se Me permites
trabalhar através de ti, Eu o farei. Se estás acostumado a amar a todas as almas
e ser misericordioso com todas elas, logo lhes estarás falando de Mim. Tu
compreendes que se tu não és misericordioso e amável com as almas, não
importa quanto lhes fales, tu as afugentarás. Somente através do teu amor,
inspirado por Mim, poderás atrair as almas a Mim. Portanto, seja gentil e bondoso
como Eu, e as almas retornarão aos prados seguros de Meu Sagrado Coração.

1 de Junho, 2005
Jesus
Meus irmãos e irmãs, como os amo. Como estou ansioso para que utilizem as
graças que estão a sua disposição. Quando uma alma compreende esta missão
e começa a pedir graças para as demais, o céu se enche de alegria. Da mesma
forma, os que estão na terra, e por quem se intercedeu, começam a beneficiar-se
e a mudar. Estão rodeados de graças e sua alma se põe em estado de alerta,
sabendo que há esperança. Queridos: ajudem-me. Quero que todas as almas
retornem a Mim. Estou esperando que cada alma se abra para que Minhas graças
possam inundá-la. Muitos de vocês já viram e experimentaram e podem
entender. Aqueles de vocês que não viram como sucede isto, por favor, peçamMe graças para uma alma que esteja longe de Mim. Continuem pedindo. PeçamMe graças para os estranhos e Eu acudirei a eles de um modo especial: os
observarei de perto – como somente Eu posso fazê-lo pelo conhecimento que
tenho deles – e encontrarei o momento perfeito, e enquanto espero esse
momento, lhes permitirei beneficiar-se das orações e desejos de vocês enviando
à suas vidas momentos e gente cheios de graça. Pensem, amigos Meus, por
acaso não fiz o mesmo por vocês num dado momento de sua vida? Por acaso
não os persegui se vocês se encontravam muito longe? Se jamais se
distanciaram de todo, provavelmente os encorajei quando se sentiam
abandonados ou temerosos. Tenho graças para cada alma que está na
escuridão. Peço-lhes que agora trabalhem para Mim e verão almas retornando a
Mim. Tudo estará bem, meus queridos amigos. Vocês são filhos do céu e, como
tais, não têm nada que temer. Só pode haver para vocês coisas boas. A terra é
residência temporária; seu verdadeiro lar está no céu, e quando chegarem aqui,
terão chegado finalmente em casa. Sejam alegres servidores da Volta de seu Rei,
e verão grandes mudanças no mundo.
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1/07/2005
Jesus
Hoje clamo, grito aos jovens. As almas jovens são as mais preciosas jóias do
Reino de Deus na terra. A formação destas almas deve ser tratada com profunda
reverência. Cada indivíduo do Reino tem uma responsabilidade para com as
almas jovens, ainda que seja somente a de ser um exemplo de vida cristã.
Queridos filhos de Deus: ser-lhes-á pedido contas do impacto que causaram seus
atos, e cada pecado produz um impacto por imperceptível que este seja.
Considerem a vida que têm levado e descobrirão em qual área lhes estou pedindo
que auxiliem aos jovens. Muitas crianças vivem em famílias carentes de um dos
pais. Talvez te estou pedindo para partilhar tua fé cristã com eles para que tenham
um modelo a seguir. Queridas almas: na maioria dos casos, os jovens aprendem a
ser adultos observando os outros. Então tua vida, o teu modo de viver,
caminhando Comigo causa um impacto neles. A criança (o jovem) ao ver teu estilo
de vida, o comparará com o pecado. Pensa em uma pessoa santa que
conheceste quando ainda estavas crescendo. Agora lembra-te, naquele tempo,
de quando vias alguém cometer atos pecaminosos. Acaso não percebeste que
esses atos não seriam aprovados por aquela pessoa santa? Algumas vezes pode
se tratar simplesmente da linguagem usada. Existem pessoas em cuja presença
te cuidas do que falas. Estou te pedindo para te tornares uma dessas pessoas.
Quero que as pessoas notem tua presença e saibam que Jesus não deve ser
insultado. Quero que outros compreendam que, na tua presença, tua Igreja não
deve ser injustamente difamada. Resumindo, quero que outros saibam que
quando tu estás presente, Eu estou presente. Então utilizarão a ti como
termômetro para medir suas ações. Tu tens que defender-Me. Estou pedindo a
cada um, que se sente em silêncio e medite de que modo te estou pedindo que
auxilie a Meus jovens no mundo. Tenham a certeza da minha gratidão por isso.
Através desta missão de misericórdia e de amor, desejo chamar todos os jovens
de volta ao Meu Coração. Tu Me ajudarás?

1 de Agosto, 2005
Jesus
Escutem Seu Salvador, queridos Meus. Nesses tempos estou Me dirigindo a
todas as almas da terra. Estou com vocês em todo instante e jamais os deixarei.
Vocês devem aceitar cada uma de suas experiências em união Comigo. Vocês
terão dificuldades se começarem seguir-Me, mas vocês já tiveram dificuldades
antes de seguir-Me. Não quero que Meus apóstolos acreditem que se não Me
servem, sua vida estará isenta de dificuldades. Se a cruz que levam é muito
pesada, tragam-na a Mim. Eu Sou o Mestre no assunto de “como carregar a cruz”.
É compreensível que necessitem ajuda em suas dificuldades, e também é
sensato recorrer ao Mestre para receber ajuda.Este é o modo como devem
viver sua vida e arcar com sua cruz (recorrendo a Mim sempre que precisarem).
Junto poderemos continuar, vocês apoiando-Me em Minha missão de
misericórdia, e Eu apoiando-os em tudo. Os benefícios recebidos por servir ao
céu são completos. Quando se põe ao serviço celestial, não há nada que lhes
possa faltar, porque o céu sabe tudo o que necessitam. Ofereçam o seu dia cada
manhã. Estejam conscientes de que este é um ato recíproco. Quando vocês Me
oferecem o seu dia, Eu tenho permissão, neste dia, de colocar a mão em tudo que
40

lhes aconteça. Caminhando com vocês, seguindo-os, é claro, mas também
cuidando de vocês, alertando-os dos perigos e assegurando-Me de que sua alma
se beneficie de cada desafio, cada alegria e cada cruz que se lhes apresente.
Não estão só. e não permitirei que lhes aconteça nada que não Me sirva para lhes
ajudar na sua santificação. Caminhem então alegremente, porque sendo
apóstolos ao serviço de um mundo tão atribulado, vocês têm direito a todo tipo de
proteção celestial. Minha gratidão pela sua amizade para Comigo, vocês jamais
a poderão medir em termos humanos. Mas confiem que Minha gratidão os
ajudará muito. Cuido de seus entes queridos, queridos apóstolos. Escuto suas
orações, e uma parte da gratidão que lhes tenho a utilizarei em beneficio de todas
suas intenções por outras almas. Agora já o sabem: não têm nenhuma razão,
qualquer que seja sua circunstância, para perder a alegria.

1 de Setembro, 2005
Jesus
Os pequenos filhos de Deus passam por um grande sofrimento na terra, é
verdade. Sempre haverá quem esteja sofrendo. Ofereçam o maior amor e
assistência a todos aqueles que estejam carregando a cruz, porque algum dia
vocês a carregarão e não faltará quem lhes ajude. Queridos irmãos e irmãs: tudo
está bem, e posso dizê-lo porque tudo observo na perspectiva celeste. Posso
pedir-lhes para compartilhar esta visão Comigo? Dar-lhe-ei Minha visão se
estão dispostos a aceitá-la. Do céu vejo que as almas pedem o Meu auxilio;
pedem-Me que as alivie da escuridão. Estou enviando alivio. Meus queridos fiéis,
estou enviando imensas graças de conversão. Às vezes a criança se defronta
com algum problema não sabendo como resolvê-lo ou como sair daquela
situação. Os pais vêem tudo com mais clareza, é claro, e freqüentemente
compreendem o que a criança precisa para sair daquela situação. Quais são os
pais que não estão familiarizados com os protestos do filho que quer seu próprio
caminho, apesar do perigo que há no caminha que se empenha em seguir? O
pai, então deve ser firme e mostrar a seu filho um caminho melhor e mais seguro
e impedir que tome aquele rumo, e embora o pai deva suportar as reclamações do
filho. Aquele que for bom pai perseverará no caminho que enormemente
beneficiará a seu filho. Nestes tempos, Eu Sou o Pai. Observando o mundo, decidi
que chegou o momento de perfurar a escuridão com Minha luz. Já disse isto aos
Meus amados apóstolos. Por favor confiem em Mim. Por favor, apoiem-Me. Por
favor, façam o que Eu estou lhes pedindo e, cada manhã, quando me oferecem
seu dia, examinem qual é seu papel nesta Renovação, e assim, através de vocês,
poderei seguir irradiando Minha luz no mundo. Queridíssimos amigos: Eu Sou
seu Salvador. Não os abandono. Vocês entendem que o céu é seu destino final?
Não criem obstáculos para que outras almas cheguem ao céu. é para morar aqui
que elas foram criadas na terra.Compreendo a tristeza humana. Entendo porque
Eu mesmo a experimentei de maneira muito profunda quando estive na terra. Eu
os consolarei. Eu os sustentarei.Vocês foram chamados para difundir Minha
calma celestial. Tudo está bem. Vocês o sabem porque estou lhes dizendo isto.
Você é dos que acredita em seu Deus. Difunde, pois, Minha calma, Minha graça,
Minha alegria.Apoiarás a teu Jesus em tudo? É isso que estou te pedindo. Que
tua alma descanse alegremente comigo. Dar-te-ei exatamente o que é
necessário para o teu mundo, e você será um santo condutor de Minha graça.
Estou contigo. Regozija-te.
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1 de Outubro, 2005
Jesus
Foi Minha vontade que Meus apóstolos gozem um tempo de grande alegria. A
alegria é algo que o mundo deseja tirar dos filhos de Deus; mas, apesar disso, ela
está a seu alcance e sem medida. O mundo incita as almas a concentrarem-se
nas comodidades e nas posses materiais; Eu peço-lhes que se concentrem no
serviço. Forte contraste, não é? Quero explicar-lhes porque concentrar-se no
serviço lhes proporcionará uma imensa alegria. Se cada manhã ao despertar
fizerem seu juramento de lealdade a Deus, iniciarão o dia com mais pensamentos
de servir do que de serem servidos.Assim compreenderão que seu dia é uma
oportunidade de trabalhar para o céu e para os filhos do céu, seus irmãos e irmãs.
Esta perspectiva os introduzirá em cada dia como servos e servidores. Quando
se lhes apresentem as inevitáveis oportunidades de ajudar, consolar ou
simplesmente de ser tolerantes com seus irmãos e irmãs, já não as verão como
uma carga ou uma interrupção, em meio de seus entretenimentos e
comodidades, mas como uma petição feita diretamente do Trono de seu Deus. E
cumprir um pedido de Deus proporciona-lhes alegria. Tu serves o céu e Nós
cumprimos a nossa parte enviando-te alegria. Se todos os filhos de Deus
vivessem desta maneira, existiria grande alegria na terra e, através dela, viria a
paz. Mas mesmo quando um só dos filhos de Deus se compromete a servir como
apóstolo amado, a alegria aumenta muito e, também a paz. Isto se deve ao fato de
que o apóstolo não se zanga quando lhe incomodam. Este apóstolo responde
com tranqüilidade e confiança quando o mundo lhe apresenta dificuldades ou
mesmo dor. Não golpeia nem se rebela contra os outros, porque nele só há paz. O
mundo está mudando e o está fazendo alma por alma, uma alma de cada vez.
Junte-se a Mim e comprometa-se a levar paz a seu mundo. Enviarei a paz
através de vocês, Meus amados apóstolos.

1 de Novembro, 2005
Jesus
Meus apóstolos serão conhecidos por seu amor. Sempre foi assim. Busquem
aqueles que são gentis com os demais, e verão a obra de Minhas mãos. Se
começares a seguir-Me, tu serás gentil e amoroso com as demais almas.
Queridos apóstolos: nestes tempos estou enviando-lhes grandes graças. Tudo o
que necessitam vem de Mim, portanto não hesitem em responder a Meu chamado
somente porque não se sentem muito santos. Vocês são chamados à santidade,
é claro, mas toda santidade verdadeira provem de Mim. Se vocês Me pedirem a
santidade, Eu a darei em abundância. Noto que muitas almas temem
comprometer-se Comigo porque se detêm unicamente em seus defeitos e
fraquezas. Nestes tempos quero que deixes de pensar em ti mesmo em termos
somente humanos. É tua humanidade o que Me deleita, amigo Meu. É tua
humanidade que Me dá glória. As almas no céu Me prestam adoração, é verdade,
e Eu correspondo a seu amor. Mas quando uma alma na terra, agindo com fé, faz
o menor ato de amor ou fidelidade a Mim, Eu recebo maior glória e a família de
Deus recebe mais poder. Sim, cada vez que uma alma na terra se pronuncia a
favor de Deus de algum modo, o Reino de Deus cresce. Não ponham limites ao
valor que tem cada ato, por pequeno que seja, nem de cada pequena oração. Se
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tu te levantasses, cada dia, e fizesses teu juramento de fidelidade ao céu,
desejando honestamente servir, e saindo cometessem pecados durante o dia
todo, tu serias, mesmo assim, considerando amigo do Salvador. Agora Eu sei
que tu não farás isso, porque quando tu fazes
juramento de fidelidade a Mim, ficas então envolvido por enormes graças. Estas
graças ajudam-te em cada momento e te iluminam para saber qual é a Minha
vontade para ti, e deste modo tu podes tomar as decisões celestiais com maior
facilidade. Fiz referência a isso para que vocês entendam que se vocês tentarem
Me agradar, mesmo nas menores coisas, vocês mudarão o mundo. Cada oração,
por menor e imperfeita que seja, aumenta esta Renovação. Responderão ao Meu
chamado? Estou dependo de Meus apóstolos da terra para difundir Minhas
palavras e permitir que Minha luz e Meu amor fluam de novo neste mundo. Será
uma tarefa difícil somente se tu confias em ti mesmo para realizá-lo. Se confias
em Mim, verás que acontecerem grandes coisas no menor tempo possível.
Encher-te-ei de Meu amor pelos outros. Peça-Me isto. Quando não sentes o Meu
amor, lembre-Me esta promessa e virei cumpri-la, enviando-te um amor muito
grande pelos outros. Esta oração sempre reflete Minha vontade e sempre é
respondida. Se olhas às almas através de Meus olhos, tu as amarás. Mantêm a
paz em todo momento porque estás rodeado pelo céu. Não há nada que temer.
Permite que o amor dirija tuas ações e farás parte de Minha equipe.

1 de Dezembro, 2005
Jesus
Queridos filhos: cada um de vocês foi criado pelo Pai. Ele tem a maior alegria em
observar o teu progresso na aprendizagem de amar enquanto estás de passagem
pelo mundo. Tu experimentas as dificuldades neste caminho, mas ao ir
superando-as, vais crescendo e avançando. Este processo de aprender como
amar e rejeitar tudo aquilo que não é amor, é o verdadeiro e único sentido do
tempo que te é destinado na terra. Se te fosse dito que tu virias para o céu logo,
como tratarias as almas ao teu redor? Como as verias de maneira diferente, se
soubesses que o tempo que te resta para estar com elas é limitado? Bom,
pequenas almas, hoje quero lembrar-lhes que o tempo que têm destinado para
estar com cada uma dessas almas que lhes rodeia, é finito. O tempo passará, e a
oportunidade que tiveram de partilhar como essas almas terá terminado. Se
amam verdadeiramente a cada uma das almas que lhes rodeiam, vocês estarão
em paz quando terminar seu tempo junto com elas. Sentir-se-ão satisfeitos
porque saberão que, apesar das dificuldades que surgiram e tornaram tudo mais
difícil, fizeram a tentativa de amá-las. As dificuldades e obstáculos para amar se
originam de duas fontes: a primeira, são tuas próprias falhas; e a segunda, são as
falhas do outro. Estas dificuldades, que são de se esperar, deverão ser superadas
para que, tanto uns como outros, se relacionem com o amor puro que
experimentarão no céu. Quando em sua vida se apresente uma alma que vocês
crêem não poder amar, lembrem-se que estarão com ela no céu, aonde se
amarão mutuamente e perfeitamente. Muito agradaria e consolaria ao Pai
celestial se desde já, começassem a tratar aos outros assim. Se tivesses que
fazer isto sozinho, certamente batalharias muito e talvez não terias o perdão que
se requer para que esse amor mutuo possa brotar da mesma forma que no céu.
Entretanto, não o farás sozinho. Tua ação irá acompanhada de todos os
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habitantes celestiais, além de Mim, Jesus Cristo. Dei-te muitos exemplos de
como Eu amei quando estava na terra. Queridos apóstolos: instruam-se sobre
Minha vida nas Escrituras, e sejam dóceis como Eu fui dócil; sejam bondosos
como Eu fui bondoso; respeitosos como Eu; perdoem como Eu perdoei. Estou
com vocês em todo momento, e poderão pedir-Me a graça de amar a cada alma
que passe pela sua vida. Eu te enviarei a graça, e juntos, tu e Eu, te
prepararemos para amar como residente do céu. Neste processo encontrarás
uma grande alegria. Esta alegria é apenas o começo da recompensa que te tenho
reservada. Fique em paz. Teu Deus te criou para amar e Ele te ensinará como
fazê-lo.

1 de Janeiro, 2006
Jesus
Meus apóstolos escutam Minha voz e sabem que seu Salvador lhes fala. Cada
vez mais lhes falarei em suas almas, dirigindo suas ações. Estou voltando, neste
exato momento, através de cada um de vocês. Pode algum plano ser mais
perfeito? Atraiam outras almas a Mim, afim de que, também através delas Eu
possa penetrar no mundo. Queridos amigos do Salvador: juntos estamos
mudando o seu mundo. Quando as almas se sentem perturbadas, nós lhes
levaremos calma. Quando as almas sentem raiva, nós lhes levaremos perdão.
Quando as almas se sintam abandonadas, nós lhes levaremos amor. Quando
sintam uma enorme tristeza, nó lhes levaremos consolo. Quando as almas virem
a morte, as induziremos para que aceitem o céu e compreendam a vida eterna.
Muitos dos que vivem no mundo, atualmente, não entendem qual é a sua
herança. Isto cria um medo da morte que as impedem de viver plenamente. Se
uma alma aceita a Verdade sobre a eternidade, esta alma trabalha para Mim,
porque sabe que a glória permanece somente se é obtida para o céu. A glória do
céu é o amor, e se consegue na medida em que se tenha amado na terra. As
almas ficarão desapontadas quando olharem para a vida que levaram se foram
egoístas e seu objetivo na vida tenha sido apenas obter bens terrenos. Isto será
uma decepção para elas, para Mim e para suas famílias se foram conduzidas
desviadas por esta visão errada do objetivo da vida. Se tu reorganizares o
objetivo de tua vida, Eu ajudarei a cada um de teus familiares a reorganizar o
objetivo de sua vida: Esta é Minha promessa para vocês. Façam de Mim, Jesus
Cristo, o propósito de sua vida, e trabalharei, através de vocês, para pedir ao
mundo Meus direitos. Como posso ajudar ao mundo por meio de vocês e da vida
que lhes dei? Como podem ser um exemplo para que os outros Me vejam em
vocês e em suas ações? Pensa nisto, Meu querido apóstolo. Medita nisto. Dá-me
o tempo para que dirija tua alma., porque tua alma e tua vida na terra são
necessárias para Meu plano. Não queremos que o Reino perca almas porque
viveste um com um propósito equivocado. Isto não acontecerá, é claro, porque
estás Me escutando. Mas é necessário que todos os dias Me dediques um
tempo para que trabalhe na tua alma, para que Me comunique contigo, para
restaurar a preciosa calma que, nestes tempos, é Nosso presente para o mundo.
Isto se torna mais importante a cada dia que passa. Envio-te este dom de paz, e
tu o levarás aos outros. E se te envio mais calma e paz, tu também transmitirás
mais esta calma e paz aos que te rodeiam. Se em algum momento não sentes
calma, não temas; é sinal de que o mundo te retirou a calma, e então deverás
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retornar a Mim para que te conceda mais. Meu plano funcionará, mas para que
isto aconteça, é necessário que assumas um compromisso e dediques um tempo
à oração. Hoje e todos os dias, planeja o tempo que Me dedicarás. Quando te
sentarás em silêncio para que Eu possa comunicar-Me contigo? Se ainda não
tens um momento determinado, podes fazê-lo agora mesmo, se queres. Meu
queridíssimo apóstolo: te amo de modo total e confio em ti. Minha gratidão para
contigo não tem limites e estou abençoando a teus entes queridos. Cumprirei
com Minha parte nesta barganha. Aceita Meu presente de enviar calma à tua vida
e te dirigirei em tudo. Então começarás a viver tua vida para os planos de Deus, e
em verdade, Meu Reino virá.

1 de Fevereiro, 2006
Jesus
Meu querido apóstolo: te peço veementemente que sejas pequeno de alma, pois
somente com humildade espiritual poderás ver o verdadeiro estado no qual se
encontra tua alma e compreender o trabalho que necessitas realizar para tornarte santo. A santidade é tua meta. Se uma alma é santa, Eu posso fazer fluir no
mundo enormes graças através dela. Não penses em tuas próprias metas,
pequeno apóstolo, sem antes tê-las comparado com as Minhas. Nestes tempos
necessito que muitos apóstolos se esforcem por alcançar a humildade, um valor
totalmente oposto ao que o mundo propaga. Entendes isso? Estuda este
conceito e perceberás que no Reino de Deus se necessita uma grande
pequenez. As almas que estão no céu não se jogam umas contra outras, senão
que se edificam mutuamente. Meus santos no céu estão buscando várias
maneiras de afirmar as almas terrenas que estão lutando. Não pensam qual será
a melhor maneira de antepor-se a si mesmos, senão que tentam por todos os
meios elevar uma alma à santidade. Vocês devem fazer a mesma coisa. Os
exorto a escutar a seu Salvador. Esforcem-se por conseguir a pequenez no
serviço que prestam ao Reino. Que sua alegria brote de ter-Me permitido ter a
glória. Eu examinarei sua alma buscando esse desejo de santidade e os
transformarei em santos, mas só posso fazer isso se vocês Me permitirem.
Amados meus: na Minha vida verão um exemplo constante de paciência com os
outros. Na terra fui gentil e continuo sendo gentil. Porque sou gentil tenho
paciência contigo. Do mesmo modo, vocês devem ser pacientes uns com os
outros,. Vocês devem ser gentis uns com os outros. Vocês devem perdoar-se
mutuamente e confiar em Minha habilidade para trabalhar na alma que Me dê
liberdade para fazê-lo. Se uma alma está disposta, Eu a ajudarei, já lhes disse.
Confiem em Minhas palavras e orem uns pelos outros, especialmente por
aqueles que foram destinados a caminhar com vocês durante este tempo de
transição. Queridos amigos do céu, creiam-Me quando lhes digo que tudo estará
bem. Sua preocupação nestes tempos deve esforçar-se para avançar na luta
pela sua própria santidade, e a única maneira de consegui-lo é conservando a
pequenez interior. Estejam sempre em paz porque Minha graça é muito mais
poderosa que qualquer dos mais amargos planos do inimigo. Estou pedindo-lhes
que se concentrem no seu próprio movimento em direção a Mim.. Por cada
apóstolo que Me entregar seu orgulho, darei ao mundo Minha majestade, a
majestade de Jesus Cristo, seu Rei que está retornando.retorna.
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1 de Março, 2006
Jesus
Filhos, Minhas palavras levam todo o amor que lhes tenho. Quando lerem Minhas
palavras, compreendam que as estou enviando-lhes porque os amo. Toda esta
missão é fruto de Meu amor por vocês. Entendam que falo-lhes estas palavras
para ajudá-los a aceitar Meu amor e permitir que este Amor mude seus corações.
Às vezes vocês ouvem o que estou dizendo, mas não mudam seu pequeno
coração e, nesse caso, Minhas palavras não lhes ajudam em nada. Outras vezes,
quando permitem que estas palavras penetrem em sua alma, seu pequeno
coração muda e se suaviza enchendo-se de todas as coisas divinas e permitindo
que o poder divino o dirija. Quando isto sucede, quando permitem que Minhas
palavras e graças mudem sua maneira de pensar e viver, então esta missão é um
sucesso. O mundo está mudando, querido apóstolo. Quando tu tomas a decisão
de sentar-te em silêncio Comigo e escutar Minhas palavras, esse pequeno ato já
está assegurando que o mundo mudará porque tu estás cooperando Comigo. Os
planos que tenho para tua vida se baseiam somente naquilo que é melhor para ti e
para o mundo que te rodeia. Nestes tempos, em que muitos buscam conduzir-te
ao Meu inimigo, Eu venho para conduzir-te ao céu. Isto é misericórdia, claro, e sei
que estás agradecido. Deus se consola com a gratidão de Seus filhos. Quero que
uses esta mensagem para fazer uma revisão de tua preciosa pequena alma.
Senta-te em silêncio Comigo e descansa no amor tão perfeito e total que tenho por
ti. Eu te aceito, Meu pequeno tesouro, com todas tuas imperfeições. Teu pecado
não Me desanima de modo nenhum. Traz-me teus pecados. Confessa teus
pecados,. Por favor, não pense que por causa de teus pecados teu Jesus possa
não te amar. Claro que te amo com todos teus pecados e tua dor. Esta missão de
amor existe porque te amo. Estou falando diretamente a ti agora porque te amo.
Queridíssimo e pequeno apóstolo, fostes escolhido para trabalhar no mundo
unido intimamente a Mim. Dar-Me-ás teu “sim”? Aceitarás o amor terno e total que
sinto por ti, e Me permitirás suavizar teu pequeno coração? Não Me rejeites. Eu
Sou teu Jesus e vim por ti. Abre-Me teu coração, ainda que seja só um pouquinho,
e virei viver contigo para sempre. Quero unicamente o que é bom para ti, e através
de tudo que é bom para ti, renovarei o mundo. Aceita-Me, por favor.

1 de Abril, 2006
Jesus
Meus apóstolos procuram agradar-Me. O desejo de agradar seu Salvador, por si
só, Me consola enormemente. Se desejas, por pouco que seja, agradar-Me,
pequeno apóstolo, podes ter certeza de que já o fizeste. Claro que o desejo de
agradar é somente o começo, pois usando-o, Eu te movo para que sirvas
ativamente no Reino. Com quanta urgência precisa o Reino de Deus de apóstolos
firmes nestes tempos! Confio mais naqueles que são constantes em seu serviço.
Meus pequenos podem ver os planos que tenho para eles no momento presente,
mas às vezes subestimam quanto pretendo valer-Me deles no futuro. Isto é
aceitável, claro, e sempre será melhor que um apóstolo se mantenha concentrado
no dia em que se encontra. Entretanto, Eu lhes asseguro que o nível de serviço
que posso conseguir de vocês no dia de amanhã – e em cada manhã que lhes
concederei – está diretamente relacionado com o grau de cooperação que
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obtenho de vocês hoje. Se no presente Me servem totalmente, podem ter certeza
de que os estou preparando para que prestem um serviço bem maior no dia de
amanhã. No final das contas, tudo depende da prática. Pratiquem sua santidade,
queridos amigos Meus. Meus apóstolos não temam o amanhã apesar do que
ocorra hoje. Meu plano é detalhado e engloba tudo. Eu cuidareis de Meus amados
amigos e de seus entes querido. Eu Sou Deus; Sou Todo Poderoso, e jamais
poderão ter confiança o suficiente em Mim, porque Eu sempre superarei suas
maiores expectativas. Sirvam plenamente hoje, amigos Meus, e os utilizarei com
maior eficácia amanhã.
Confia em teu Jesus. Eu te protegerei.

1 de Maio, 2006
Jesus
Meus amigos do mundo conhecem o sofrimento. Isto não mudará; sempre foi
assim. O que diferencia Meus amigos daqueles que vão pela vida sem Mim, é a
graça que acompanha aos que Meus seguidores. Quando uma alma está
disposta a aceitar a graça celestial seu sofrimento muda. As cruzes levadas em
união com o céu, beneficia tanto quem a leva como o resto do mundo. Olhando
tudo deste modo, que é o verdadeiro, as almas compreendem que o sofrimento
não é algo ruim, mas algo muito valioso a ser explorado para os interesses do céu.
Não pensem que seu Jesus não compreende as dificuldades associadas ao
sofrimento. Meditem continuamente o sofrimento que Eu aceitei e padeci quando
estive no mundo – não somente em Minhas últimas horas na cruz, é claro – mas
também no que padeci ao longo de toda Minha vida. Não gastei o meu tempo na
terra usufruindo de conforto e sossego. Tive que trabalhar duramente dia após
dia, e na maioria das vezes me arranjei sem todas essas coisas que atualmente
as almas consideram uma necessidade. Considerem Minha vida terrena na sua
totalidade. Querido apóstolo, Meu amigo, vivi tão silenciosamente quanto Me foi
possível. Diariamente rezava por ti. Consolei e ajudei aos que sofriam ou
passavam alguma necessidade. Cada dia Me dedicava aos Meus afazeres e
jamais Me desviei de Minhas responsabilidades. O fiz assim porque sabia que te
beneficiarias de um modelo a seguir. Note que passei todos e cada um de Meus
dias terrenos consciente de tua vida. e quando era tentado pela desilusão,
pensava em tuas lutas; assim Me disciplinava a Mim mesmo e renovava Minha
coragem e esperança. A Deus Pai ofereci Minhas lutas, pedindo-lhe em troca que
concedesse a ti a graça de ter coragem e esperança. Não perdi nem um só
instante de Meu tempo na terra, amado Meu. Por favor medite freqüentemente
Minha vida na terra e compreenda que pensei em ti em cada dia, e te deixei um
exemplo a seguir na forma de viver cada dia. Se lembrares que caminhei na terra
por ti, então compreenderás que caminhas na terra Comigo, com alguém que
compreende cada um de teus temores, cada uma de tuas tentações. Fica em paz
e caminhemos juntos. O tempo não pode separar um apóstolo de seu Salvador.
De novo e sempre te asseguro que estou contigo.
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1 de Junho, 2006
Jesus
Hoje falo a Meus amados apóstolos, com um Coração ferido e sofredor. Sofro por
cada alma que caminha na terra sem conhecer Meu amor. Apesar da rejeição,
Meu amor não tem limites e se derrama sobre o mundo. Aqueles que não acolhem
o amor do Salvador permanecem na solidão. Mas os que o acolhem se vêem
inundados por ele. Queridos apóstolos: sei que estão fatigados. Vocês não
podem ver todo impacto que tem seu serviço no Reino, mas, por favor, acreditem
que um dia experimentarão os frutos de seu trabalho. Se regozijarão de cada ato
de serviço e de cada vez que se negaram a si mesmos, porque verão seus atos
junto com todas as graças que se obtiveram e então se maravilharão de Minha
generosidade. Também Me agradecerão por ter-lhes ocultado estas coisas
enquanto serviam, pois foi devido a essa confiança que vocês ganharão tanto
méritos para sua eternidade como graças de conversão para as almas. Quantos
pecadores não foram atraídos a Meu Sagrado Coração através de seus menores
atos de amor e confiança, cada vez que os desprezaram e riram de deles?
Queridos apóstolos: pensem se vocês mesmos não retornaram a Mim por um ato
de generosidade de outra pessoa. É assim que formamos uma grande família.
Cada apóstolo está em dívida com os demais pelo seu próprio progresso na
montanha da santidade, uma vez que o serviço de uns apóia e sustenta os de
outros. Quantas bênçãos tem o plano de Deus! Minha gratidão para com vocês
perdurará para sempre. Continuem servindo ao Reino e serão contados como
Meus amigos e fiéis seguidores. Imaginem como será Minha gratidão. O inimigo ri
de Deus afirmando que seus filhos lhe deram as costas e se afastaram do céu. O
inimigo se vanglória de que os filhos de Deus escutam mais a voz das trevas. Por
tudo isto, é preciso que os apóstolos de Jesus Cristo se mantenham firmes com o
rosto elevado ao céu e escutando unicamente Minha voz. Não dêem ouvidos às
palavras vazias do inimigo, Meus queridos. Deixem que Minha voz os console e
dirija e não ficarão decepcionados. Trabalhem para que as almas aceitem Meu
amor. Tudo está bem. Estou com vocês em todo momento.

1 de Julho, 2006
Jesus
Estejam em paz, pequenos filhos de Deus. Estou com vocês. Não pensem que
ficaram órfãos e abandonados num mundo que não tem amor a Deus. Quero que
Meu amor se derrame no mundo como um riacho continuo. Quanto Me deleitam
Meus pequenos apóstolos quando generosamente Me permitem usá-los para
este fim! Trabalho sem parar nas almas que Me acolhem. Tu podes estar está
cansado ou descansando, e Eu estou trabalhando em sua alma, preparando
grandes presentes para seus irmãos e irmãs que não Me conhecem. Sou
incansável. Estou decidido a formar muitos santos que escalarão com grande
rapidez a montanha de santidade para que possam servir - Me plenamente. Tu
gostarias de ser um desses santos? Creio que sim. Trabalharemos juntos, tu e
Eu, para que te aproximes mais plenamente da Minha vontade. Como cuido de
Meus pequenos apóstolos. Como cerco-os com Minha proteção. Observo suas
vidas bem de perto, para que cada experiência que tenham beneficie sua alma.
Meus pequeninos experimentam a dor e carregam feridas, mas isto não deve
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assustá-los. Eu não os julgo pela dor que sentem, ao contrário, quando os olho
lembro–Me de Minha própria dor e sinto compaixão. Sua dor não os separará de
Mim. Uma vez mais quero dizer-lhes que não temam. Estou trabalhando em sua
alma para poder levar Meu Reino à terra através de vocês. Eu Me encarregarei de
tudo.Confiem em seu Jesus e assim ficarão em paz.

1 de Setembro, 2006
Jesus
Uma profunda paz habita aqueles que servem ao Senhor. Esta paz interior, sinal
da presença celestial, é que une cada apóstolo com o seu Salvador. Trabalho em
cada alma sem interrupção se esta alma Me acolhe. As circunstâncias que
rodeiam o apóstolo mudam. Os outros vem e vão em sua vida, e talvez haja
sofrimento ou perseguição. Minha presença permanece constante, apesar de
tudo, aliviando, consolando e dirigindo. Esta conexão que há entre o céu e cada
servidor apostólico é a avenida através da qual estou retornando ao mundo.
Como o céu se alegra com cada pessoa que se compromete! Nestes tempos são
muitos os que olham o Salvador, sabendo que os estou chamando. Cada apóstolo
escuta Meu chamado. Tu escutaste o Meu chamado. Reflitam sobre o que seu
Jesus lhes está pedindo hoje. Pensem em como lhes estou pedindo que sirvam
hoje. Querido apóstolo, devo insistir na necessidade de que passes tempo em
silêncio contemplando Minha vontade. Insisto nisto porque precisarei de teu
serviço de qualquer forma que seja Minha vontade durante este tempo. Se tu Me
der total atenção por um certo tempo, cada dia, poderei instruir-te e estimular-te.
Também poderei te conceder um atributo celestial, sumamente importante, que é
a paz que necessito que possuas. Deves tê-la para teu próprio bem, claro, mas
também para que através de ti flua para o mundo. Teu mundo não tem paz. Minha
paz foi rejeitada pelo mundo. Vocês, Meus queridos apóstolos, rejeitam as
discórdias do mundo e aceitam Minha paz. Por isso é que vocês são tão
importantes para Mim. Eu sou Teu Amado. Tu sentes Minha presença, não é
assim?Verdadeiramente estou com vocês. Queridos apóstolos, desejo estar
com todos. Tu Me ajudarás? Sei que o farás. Dedica um tempo para estar em
silêncio Comigo cada dia e te proporcionarei tudo o que necessitas e tudo o que
mundo requer.

1 de Outubro, 2006
Jesus
Filhos Meus, estou com vocês. Seu Deus, Seu Criador lhes comunica esta
mensagem de tantas maneiras. Cada dia, ao amanhecer, escutem Minha voz que
lhes diz, 'Estou contigo'. Quando se sintam tentados a desesperar-se pelas
cruzes e os problemas, escutem-Me sussurrando-lhes, 'Estou contigo'. Quando
verem o trabalho que devem fazer e sintam que este os excede, permitam-Me
dirigi-los suavemente para que o realizem com a perfeita convicção de que: “Eu
estou contigo'. Queridos apóstolos, tão corajosos, estou com vocês. Eu não lhes
digo que o peso os excederá, nem que o trabalho que foi lhes designado será
impossível de realizar. Este tipo de mensagens não vem de Mim. Eu, ao invés,
digo-lhes que perseverarão e sairão triunfantes. Nossa missão de misericórdia
não vacila, embora os passos de Meus pequenos apóstolos o façam às vezes. A
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missão está se desenvolvendo no mundo com uma constância que desafia todos
atentados contra ela. Meus apóstolos, às vezes, sentem medo. Isto não
representa nenhum problema para Mim ou para a missão. O medo é de se
esperar. Apresentem-Me seus temores e com detalhes exponham-Me o que os
está ameaçando. Se fizerem assim, Eu poderei remover tudo aquilo que lhes
causa temor. Convencerei vocês de que em Minha presença e com Meu poder,
tudo é possível. Se temem que seu pequeno barco possa chocar-se contra as
rochas, compreendam que jamais o permitirei. Se sou Eu quem dirige seu barco,
que é seu trabalho, serão conduzidos a porto seguro. Abram-se passagem em
cada dia com toda coragem, sabendo que se bem que para vocês não será
possível, para Mim sim é possível. Talvez lhes falte coragem, mas Eu a tenho.
Algumas vezes caminharão na escuridão, mas Eu tenho a luz para ver
exatamente onde seus passos os estão levando .Queridos apóstolos, é tempo de
trabalhar duramente, sim, mas também é um tempo de maior glória. Regozijemse. Eu estou com vocês.

1de novembro de 2006
Jesus
Eu sou real, queridos apóstolos. Não receiem equivocar-se ao depositar sua
confiança em Mim. Serão recompensados por seu serviço e compromisso
assumido. O apóstolo sábio compreende que já recebeu sua recompensa, é
claro. O apostolo sábio entende que estar próximo do Rei, como servo fiel, já é por
si só, uma recompensa pois, pela proximidade do Rei o servo se torna cada vez
mais nobre. Se vocês caminham Comigo, Eu os irei mudando, aumentando cada
vez mais suas capacidades espirituais. Meus amados apóstolos leigos irão
percebendo que as mudanças na sua alma são constantes, mas suaves. Nestes
tempos tem-se a possibilidade de um grande progresso espiritual. Isto é a Minha
misericórdia e o Meu plano. Através da santidade de uns poucos converterei a
muitos. Sejam corajosos enquanto faço estas mudanças em sua alma.
Conservem a paz. O Salvador procura preservar Seu plano chamando cada vez
mais almas ao campo de trabalho. Alegrem-se quando vêem que muitos estão
respondendo. Entendam que este plano é para todos. Vocês estão sendo
chamados, estão seguindo Minha orientação e estão se tornando mais santos.
Através de vocês estou chamando outros. Outros escutam e respondem, então
voltarei a chamar a mais e mais através deles. Uma grande multidão será atraída
deste modo ao seio seguro da família de Deus. Conserva a paz, pequeno
apóstolo. Tudo está bem e o céu está contente ao ver que o plano de Deus está
caminhando. Nunca te deixarei sozinho executando Meu Plano. Sempre estarás
agindo Comigo se estás trabalhando para Mim. Compreendes? Sei que o
entendes porque o que digo é simples. Estou contigo. Jamais te deixarei.

1 de Dezembro, 2006
Jesus
Hoje lhes falo com grande determinação. Observo Meus apóstolos leigos
servindo tão diligentemente para preparar outros para Meu retorno e sinto Me
consolado. Meu coração se lamenta pela rejeição de alguns, mas também se
enche de esperança com a aceitação de muitos outros. Quanto Me agradam
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pequenos apóstolos, pois não somente trabalham para o céu mas também
trabalham em equipe com ele. Juntos estamos levando esperança àqueles que
antes não a tinham. Este é o seu caminho, este é o caminho da santidade. Eu os
estou dirigindo em tudo enquanto vão pelo caminho que Eu lhes tracei. No caso
de vocês tudo está bem. Quero explicar-lhes porque hoje falo com grande
determinação. Estou decidido a manifestar-Me mais ao mundo. Quero que todos
gozem da luz celestial. Quero que todos possuam confiança e quero consolo
para todos que estejam sofrendo. Nestes tempos estou enviando uma grande
precipitação de graças de conversão. Este é um tempo para que os corações
mudem. Porque tal é Meu desejo, uma enorme quantidade de conversões, lhes
estou proporcionando todo o necessário para atingir esta meta. Meus apóstolos
notarão que muitos se sentirão atraídos pela autenticidade de sua missão.
Aceitem isto com profunda humildade. Mostrem ao mundo quão pequenos vocês
são, e eles verão quão grande sou Eu. Essa é a maneira de ganhar almas para o
Pai. Muito Me agrada quando um apóstolo aceita os desprezos e insultos em paz.
Isto Me agrada porque á a prova de que na verdade estão aceitando o chamado
que se lhes fiz de imitar-Me. Isto mostra-Me que a arrogância está retrocedendo e
a humildade aumentando. Quanta alegria isto dá ao pequeno na manjedoura.
Este é o melhor presente que podem dar ao Rei: aceitar os insultos com
humildade. Na verdade, Eu procuro este tipo de oferendas e Me regozijo com
elas. Quando Me regozijo, as graças se derramam sem empecilhos, nem
obstáculos banhando ao mundo inteiro. Nunca subestimes o poder que pode vir
de ti, um apóstolo humilde, unido a Mim, um Deus decidido. Juntos, estamos
mudando o mundo.

1 de Janeiro, 2007
Jesus
Eu, Jesus, me deleito com Meus apóstolos. Olho para o mundo e vejo a Meus
amigos, servindo-se uns aos outros e crescendo no amor e na verdade sinto
alegria. Meus amigos, vocês serão bem recompensados. Quanto mais santo tu
te tornas mais fácil será para ti chegar ao Céu. Esta é minha meta para ti, que te
tornes tão santo na Terra que tua morte será um momento de grande paz e
alegria. Como antecipo a chegada à casa de cada um de Meus amados
servidores. Eu planejo aquele dia e faço preparativos para a grande alegria que
isto causará. Serás bem vindo à eternidade por uma multidão de apóstolos, todos
os quais serviram antes de ti. Reconhecerás a teus amigos e a tua família no céu e
eles se reunirão para receber-te. Que jubilosa reunião. Que recompensa tão
merecida. Meus amigos, suas vidas passarão rapidamente, muito mais rápido
que se possa imaginar. Hoje lhes falo para lembrá-los e para animá-los. Recordolhes que vocês estão comprometidos Comigo, com Minha vontade. Comecem
cada dia recordando que vocês fizeram um compromisso de servir ao Céu nesse
dia. Se prometes tua lealdade a Deus, estarás do lado de Deus. Se estás do lado
de Deus, estarás trabalhando contra o inimigo de Deus. Quero que rejeites tudo
que vem do inimigo. Sejam diligentes em seu tempo em silêncio e Eu lhes
revelarei aquilo que desejo que rejeitem ou abandonem. Atraio-te ao Meu coração
mais e mais. Sempre há uma necessidade de avançar. Hoje, te chamo para fazer
um compromisso ainda maior para aumentar a santidade. Ajudar-te-ei ,
certamente. Farei teu caminho mais claro. Venho hoje para lembrar-te de tua
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promessa, mas também para encorajar-te. Olho o mundo nestes tempos e há
escuridão, é verdade, mas também há luz e essa luz provém de teu compromisso
Comigo. Os anjos vêem teu serviço e se regozijam. Os santos vêem teu serviço e
aplaudem. Nossa mãe, Maria, vê teu serviço e ela é consolada. Eu, Jesus Cristo,
vejo teu serviço e sinto alegria. Fazes parte de uma equipe, Minha equipe. Somos
a equipe que traz salvação e isto o fazemos através do amor. Em teu coração
estou depositando amor por toda a humanidade. Tu sentirás este amor
individualmente, por cada pessoa com quem entrares em contato. Assim é que Eu
experimento o amor. Eu amo toda a humanidade e amo uma pessoa de cada vez.
Você deve fazer o mesmo. Ama a todos a teu redor, especialmente àqueles que
são da tua família. Trata a cada pessoa com dignidade e respeito porque se elas
vêem que você é bom, elas vão entender que Eu sou bom.Fique em paz. Estou
contigo sempre e teu serviço Me deleita.

1 de Fevereiro, 2007
Jesus
Meus pequenos apóstolos continuam crescendo em santidade. Hoje os chamo à
obediência. É Meu desejo que examinem sua vida e sejam obedientes em cada
área de suas vidas. Eu lhes ajudarei. Existe alguma parte onde podes melhorar?
Desejas que Eu te ilumine nisto? Considera Comigo, teu Salvador, onde podes
melhorar. Existem áreas que são sólidas, certamente, mas também existem
áreas onde falta o espírito de obediência e com isto quero dizer o espírito de amor
e humildade. Não penses tanto na condição de outras almas. Concentra-te
melhor na condição de tua própria alma. Considerando a obediência, é bom
pensar como uma criança. Uma criança que é amada pelos seus pais, procura ser
boa e agradável. Sua bondade e pequenos atos de obediência lhe permitem
sentir-se bem tanto consigo mesma como no caminho de pureza que está
escolhendo. Alguns de meus pequenos no mundo perderam esta inocência.
Quero esta inocência em ti É esta inocência que, afinal de contas, te admitirá no
Céu. Juntos necessitamos cultivá-la. Não misture a opinião do mundo com a
Minha, porque o mundo te dirá que é tolice ser obediente em coisas tão pequenas,
como por exemplo, quando ninguém está te vendo. Mas Eu sempre estou contigo
e te observo em cada instante. Olha cada situação, por mais insignificante que
seja e trata de ser obediente. Não procure fazer isto sozinho, mas Comigo, porque
juntos trabalhamos para teu crescimento espiritual. É nossa tarefa, tua e Minha. É
nosso projeto. É um projeto interessante e agradável para Mim. Não há nada que
Eu mais goste do que ajudar-te a melhorar a condição de tua alma. Na medida em
que a condição de tua alma melhora, tu aprendes mais e mais a Meu respeito, e de
quanto te amo. Queres entender melhor o quanto te amo? Pratica a obediência
nas coisas pequenas. Não espero que te tornes perfeito imediatamente. Não
esperes isto de ti mesmo. Seja gentil contigo mesmo. Eu te amo tanto que não
quero que te julgues severamente. Do mesmo modo, Eu nunca serei severo
contigo. Nunca serei severo ou frio. Es caro, Meu amado, Sou teu Jesus, sempre
estou aqui para ti. Toma Minha Mão, e te tornarei mais obediente em cada dia.
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1 de Março, 2007
Jesus
Meus amados apóstolos, como estão trabalhando arduamente. Como são
diligentes em atender Meus desejos. Estou conduzindo-os à santidade,
lentamente e suavemente, mas com firmeza. Teu caminho te leva a Meu coração
e a cada momento de cada dia, estás sendo atraído mais completamente a Mim.
Talvez não sentes o aumento de santidade. Talvez não notas teu progresso, mas
te asseguro que estás progredindo. Tua santidade floresce sob o prudente e
vigilante cuidado do Jardineiro Divino. Talvez queiras avançar mais rapidamente.
Talvez suspiras diante dos trabalhos necessários para avançar na santidade.
Entendo ambas as situações, mas te digo hoje que não deves desanimar. Sou Eu,
Jesus, quem, afinal de contas, contempla a tua alma e determina a rapidez com a
qual necessitas para progredir e chegar ao lugar perfeito no momento correto. Se
tivesses caminhando muito rapidamente, poderias esquecer este ponto. Se
detivesses teu trabalho não chegarias tão longe como Eu o desejo. Tenha paz
aonde te encontras espiritualmente e entende que te estou pastoreando ali
constantemente. Também tenha a paz que necessitas para progredir em
santidade, avançando constantemente em virtude. Estou contigo. Aceito tua
disposição para servir e teu desejo de ser mais santo e verdadeiramente estou
fazendo continuamente grandes coisas em tua alma e no mundo. Peço que cada
apóstolo faça silêncio durante estes tempos, permitindo que o silêncio elimine a
maldade que brota nas atividades de cada dia. Trabalhamos juntos em tua alma,
como o disse, e Eu, Jesus, espero que haja trabalho para fazer. Se Eu não
esperasse que houvesse necessidade de trabalhar tua alma, diria que terias
avançado o suficiente e te levaria ao Céu. Quando vês a condição de tua alma e
identifiques corretamente que há trabalho por fazer e projetos por empreender,
regozija-te. Compara tua alma à Minha, e verás imediatamente as necessidades
para a realização deste projeto. Deves dizer “Verdadeiramente, confio que Jesus
me levará até lá se eu O seguir.” Eu não abandonarei o projeto de tua santidade.
Tu também não o deves abandonar. A santidade pessoal de cada apóstolo recebe
Minha maior atenção porque cada projeto para o mundo depende deste projeto
em cada uma das almas individualmente. Entendes? Estás em paz com isto?
Necessito que cresças em santidade cada dia para que assim Eu possa estar
mais presente no mundo cada dia. Se tu és novo no caminho da santidade,
alegra-te. És bem vindo, e florescerás. Se estás caminhando para a santidade por
muitos anos, alegra-te. Es valioso e estás progredindo. Através de ti Eu renovo o
mundo. Alegra-te. Meu plano para ti e para o mundo está indo bem.

1 de Abril, 2007
Jesus
Meus amados apóstolos descansam em Meu coração cada vez que oram.
Verdadeiramente, quando vêem a Mim, ali estou Eu. Às vezes se sentem
abandonados como Eu Me senti abandonado. Eu permito isto para que possam
partilhar Minha experiência. Deste modo, partilhando Minha experiência de
abandono, podem chegar a conhecer-Me de uma forma mais completa. Através
desta intimidade vocês se tornam mais semelhantes a Mim. Meus queridos, é
partilhando de Minhas experiências que vocês aprendem a amar a outros que
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carregam cruzes. Há momentos em que tua humanidade te leva a julgar a outros,
mas por que também sofreram, ofereces compaixão no lugar de condenação.
Cada experiência em tua vida, partilhada Comigo, aumenta tua santidade e
capacidade para a compaixão. Pensa naquelas ocasiões em que alguém te tratou
com compaixão quando tu esperavas condenação. Pensa naquelas vezes, em
tua vida, quando alguém te tratou com bondade e apoio, passando por cima de
uma falha ou um defeito. Meus amigos, vocês nem sempre entendem que são as
cruzes que carregam que aumentam as capacidades celestiais de vossas almas.
Conheço tua luta. Eu aceito tuas fraquezas. Não penses que tua angustia é uma
medida de tua santidade. Não penses que porque tu achas tua cruz muito pesada,
que não estás progredindo. Eu estou contigo e estou levando-te adiante, mesmo
quando gemes de fadiga. O Reino fará o melhor uso possível do inevitável
sofrimento que acompanha tua humanidade. Tua decisão de servir é tudo o que é
necessário para obter graça para outros através de tua vida. Tenha paz, pois Eu
entendo teu sofrimento e teu esforço para santificar-te. Estou contigo em cada
momento. Causa-Me grande alegria o aceitar teu sofrimento e recompensá-lo
com ganhos celestiais, tanto para tua alma como para o mundo. Vocês são Meus
amados. São Meus escolhidos. O maior cuidado se toma com cada uma de
vossas pequenas almas. Do Meu ponto de vista teu progresso é evidente. Deves
confiar em Mim e permitir-Me chegar a outros por meio de ti. Reflete em nosso
caminhar juntos. Pensa nas grandes graças que fluíram através de ti no passado.
Este fluxo de graça vai aumentando em cada momento e não depende de tua
perfeição, mas de Minha perfeição. Minha presença em tua alma difundi um
perfume no mundo que é insubstituível. Necessito de ti. Nossa amizade, tua e
Minha, traz benefícios únicos ao Reino. Sim, tu és importante para Mim e para tua
família celestial. Agora, descansa junto a teu Jesus enquanto Eu te mando
coragem, força e calma celestial.

1 de Maio, 2007
Jesus
Meus apóstolos, falo-lhes com muita esperança. Por que sinto esperança
quando falo estas palavras? Eu, vosso Jesus, sinto esperança porque estás
lendo estas palavras e estás Me escutando. Na tua alma, tu estás interessado em
Meu plano. Em tua alma, estás decidindo fazer as mudanças que trarão
benefícios para o Meu plano. Na tua alma, recebes um prelúdio do céu o qual te
causa a alegria que Eu desejo que tu tornes disponível aos outros. Meu plano
celestial está verdadeiramente enraizado em tua alma, e por esta razão tenho
esperança. Estes tempos em que vives te dá oportunidades de praticar a
esperança, mesmo quando a maior parte das pessoas sentem desânimo e temor.
Meus apóstolos vêem que o mundo está mudando e esta é a mensagem, uma
mensagem de esperança, que se erradia através deles. És valioso para Mim,
tanto pelo amor único que Eu sinto por ti, como também pelo plano único que Eu
tenho para ti. Permite-Me descansar em tua alma a cada dia, e Eu te encherei com
Meu amor. Aonde poderás encontrar mais silêncio? Como podes dar a teu Jesus
somente alguns minutos mais de tempo para estar contigo e santificar-te ainda
mais? Meu amado apóstolo, por favor, seja disciplinado no com teu tempo
Comigo, em cada dia.. Não quero que estejas distraído. Não quero que o mundo
tire de ti a tua esperança. Se não reservares tempo para estar Comigo, serás
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vulnerável aos temores plantados pelo inimigo da esperança. Eu confio em meus
amados. Neles encontro descanso e consolo. Vês, Meu querido apóstolo, se
posso mudar-te e encher-te com minhas grandes bênçãos espirituais, Eu também
posso mudar a outros. Há pelo menos uma vida de quem possas dizer que tu
influencias por tua fé em Mim e por Minha presença em ti? Não limites Meu plano
em tua mente. Meu plano é vasto e está funcionando. Fica alegre hoje como Eu
estou alegre. Espera em Mim, querido, como Eu espero em ti. Confia em Mim
como Eu confio em ti. Esteja Comigo assim como Eu também anseio estar
contigo, e juntos encheremos o mundo com esperança, atraindo assim muitas
almas feridas para nossa família de amor.

1 de Junho, 2007
Jesus
A consideração celestial é a bússola que assegurará o caminho correto para cada
apóstolo. Em cada situação, considera os objetivos celestiais para ti e para
aqueles que estão ao teu redor. O apóstolo que leva a sério as metas celestiais
será conhecido por falar menos, ao invés de falar demais. Este apóstolo tomará
decisões em Minha companhia, consciente das Minhas metas. Eu pediria a cada
um de Meus apóstolos que coloquem isto em prática hoje. Sem correria vive cada
dia suavemente, consciente que Eu terei que ajustar tua jornada várias vezes.
Talvez tu esperes uma coisa. Mas Eu, teu Jesus, talvez necessitarei algo diferente
de ti. Talvez estejas comprometido com certo plano. Mas talvez, Eu, teu Jesus
escolhi um plano completamente diferente. Somente com cuidadosa
consideração estarás alerta à Minha vontade em cada situação. Apóstolos, vocês
foram preparados para servir-Me da maneira que Eu desejo que sirvam. Ensineilhes muitas coisas sobre a santidade. Se são humildes, saberão que ainda há
muitas coisas para aprender a respeito da santidade. Se são humildes, talvez
protestarão, dizendo, “Jesus, não estou preparado. Necessito ser mais santo
ainda.” Entendo tuas fraquezas e tuas lutas. Não temo os limites de tua
humanidade. Levei em conta tuas fraquezas no plano que tenho para ti. Nunca
deves ter medo que te falte santidade para completar a missão que designei para
ti. Far-te-ei santo se procederes acordo com Minha orientação Terás tudo o que
necessitas. Por favor, começa a usar tudo o que te ensinei. Começa olhar para os
outros assim como Eu os olho, em necessidade de amor e tolerância. Foram
ensinados a não julgar aos outros. Não façam julgamentos. Foram ensinados a
passar algum tempo em silêncio. Passem algum tempo em silêncio. Foram
ensinados a confiar em Mim. Confiem em Mim agora, hoje. Foram ensinados a
não ter medo do futuro. Não temam o futuro. Queridos apóstolos, vocês foram
ensinados a rezar. Rezem, agora, hoje, cada dia. Rezem. Peçam-Me para ter
misericórdia deste mundo. Peçam-me graças de conversão para este mundo.
Peçam-me para derramar o Espírito da verdade com tanta abundância que todos
os olhos se abram à verdade de Deus. Meus amados e fiéis apóstolos, quero que
usem tudo o que lhes dei para servir-Me para que outros sejam salvos. Estou com
Vocês. Eu os orientarei em cada momento. Devem estar em paz para que os
outros possam aprender sobre a paz. devem ter calma, para que também outros
possam aprender a ter calma. Não menosprezem o poder de serem exemplos das
considerações celestiais. É esta consideração em cada apóstolo que Me
permitirá finalmente levar uma multidão de almas para o Pai.
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1 de Julho, 2007
Jesus
Estou contigo, Freqüentemente te repito isto. Eu, Jesus, estou contigo. Eu, Jesus,
nunca te deixarei. Eu vejo tudo o que acontece em tua vida. Eu entendo
exatamente a origem de tua dor. Como ninguém, Eu te compreendo. Grande
parte da dor que meus pequenos sentem é pela solidão. Mesmo que estejas
rodeado de pessoas, tu podes te sentir só. Saibam, queridos apóstolos, que toda
pessoa sente solidão enquanto não chegar a descansar em Mim. Somente
depois de unir-se a Mim poderão amar-se uns aos outros como foram destinados
a amar-se. Existem muitos que não se permitem unir-se a Mim. Eu não posso
forçá-los a aceitar-Me, porque eles são livres de rejeitar-Me. Porque rejeitam a
Mim, não podem amar aos outros como eles foram destinados a amar. Outros,
tristemente, permanecem sem ser amados. Outros assim ficam feridos. Outros
atacam por meio de sua dor, causando angústia. A humanidade foi criada para
viver na terra em comunhão com Deus. Meus apóstolos, apesar de sua luta,
permanecem unidos a Mim. Assim Eu posso curá-los e enviar Meu amor por meio
deles. Os sinais de Minha presença rodeiam-lhes, apesar de sua luta. Creiam
nisto. Se tu vês uma pessoa que Me rejeitou, verás os sinais da rejeição. Se
olhares um mundo que Me rejeitou, também verás os sinais da rejeição. Amados
Meus, quando virem sinais de que Deus foi rejeitado, devem manter a calma. Eu,
Jesus, te disse, que a mudança é necessária. Eu, Jesus, te disse que desejo a
mudança. Eu não te abandono, nem abandono o mundo. Tenho muitos amigos
neste mundo e tu és um deles. Tu confias em Mim, Eu sei. Eu honrarei a confiança
que puseste em Mim. Eu conduzirei todas as coisas para o bem, tanto na tua vida
como no mundo. Eu, o Inocente, nunca trai ninguém e não o farei contigo. Pensa
com freqüência nas promessas que te fiz. Eu disse que nunca te abandonarei. Eu
disse que protegerei Meus interesses na tua alma. Eu disse que buscarei a
conversão de teus entes queridos. Durante este tempo, quero que cada um de
Meus apóstolos considere minhas promessas. Sirvam-Me com firmeza e também
sirvam-Me em paz. Queridos apóstolos, vocês estão conectados a Mim. Vocês
aceitam Meu amor. Devem saber que assim como os amo, também amo a todos.
Meus queridos amigos, por favor, vivam estas verdades porque os outros estão
procurando vocês para ver um exemplo. Por favor, dêem exemplo de alegre
confiança. Necessito isto de vocês, para que Eu possa fazer retornar a Mim essas
almas feridas. Estou contigo. Eu te ajudarei a realizar isto.

1 de Agosto, 2007
Jesus
Uma criança pequena reza muitas vezes para que Deus lhe ajude a ser bom. Esta
oração é agradável a Deus. Na realidade, qual oração é mais agradável? Uma
criança reza esta oração com humildade e simplicidade, com um coração puro,
buscando mais pureza. É esta pureza de coração que todos os apóstolos devem
buscar. Cada dia deve estar cheio de breves orações deste tipo. Se um apóstolo
quer viver com o Pai, tal apóstolo deve tornar-se a criança do Pai. Deus é sem
igual. Não busquem grandeza. Busquem a bondade. Meus amados, vocês
sabem que Eu os amo e que sou grato pelos seus serviços. Sabem que estou
contente com seu progresso. Sabem por que Jesus lhes chama constantemente
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a uma santidade ainda maior? Faço isto para beneficio meu? Sim, faço-o. É
verdade que Me dá prazer em vê-los avançar. E também é para seus próprios
benefícios também que os chamo para que lutem para alcançar alturas maiores.
Quero que se tornem tão santos quanto possível. Ao aumentar sua santidade,
meus amigos, sua paz também aumenta. Ao aumentar sua paz, também a paz do
mundo aumenta. É por muitas razões, como estas, que lhes atraio para entrarem
mais e mais em Meu Coração. Vocês são chamados a se aproximarem mais de
Mim e a se afastarem mais das distrações. Dirijam seu olhar ao céu e ao fazer isto
se retirem mais do mundo que tudo faz para distanciá-los de Mim. Por hoje,
prometam sua lealdade ao Pai e então busquem ser mais santos. “Pai, ajuda-me
a ser bom. Em cada momento de sua vida há uma oportunidade para a bondade.
Descubram essas oportunidades e tentem. Esforcem-se, meus amados.
batalhem por sua santidade. Se estivessem participando de um jogo tentariam
ganhar. Quero que participem em seu movimento para a santidade. Quero que
façam esforços, em cada dia, para escolher sempre o comportamento mais
santo. Eu estou com vocês em cada momento, ajudando-lhes. Se vocês, meus
amados apóstolos, trabalharem Comigo para tornarem-se mais santos Eu posso
alcançar outros por meio de vocês. Mas isso é assunto Meu. O de vocês é tentar
tornar-se o mais santo possível.
Não tenham medo. Vocês são amados.

1 de Setembro, 2007
Jesus
Queridos apóstolos, lhes envio um espírito de doçura. Porque são chamados a
tratarem os outros como Eu tratei os outros, são chamados a ser bondosos com
os que os rodeiam. Este chamado à doçura de nenhum modo diminui o chamado
a viver na Verdade. Se pregam a Verdade como Eu o fiz, suavemente, podem
atrair os outros a nós e à unidade de pensamento e ação. Nestes tempos, é
muito importante que as almas sejam chamadas a retornar à família de Deus,
devemos ter muito cuidado para ser bondosos com os demais em cada interação.
Eu sou Jesus. Estou cheio de amor para cada alma que encontres, não importa
sua condição. Olhe para cada pessoa por meio de Meu amor e trate-a com a
Minha doçura, Meu mais querido apóstolo, de modo que permitas que tu mesmo
recebas cura de quaisquer feridas que tu mesmo sofres, tu deves permitir que Eu
te pastoreie a ti. Sou manso e humilde coração com tuas faltas. Lembra isto e não
fujas de Mim quando sentires que errastes. Se não Me permitir pastorear-te
durante os tempos de inquietação, serás vulnerável às distorções que poderão
ser semeados pelo inimigo. Os apóstolos que andam Comigo inspiram
esperança ao mundo. Este é o plano. Mas meus amigos devem lembrar que os
apóstolos que andam Comigo também inspiram medo ao inimigo. O medo do
inimigo o faz dar chicotadas nos amigos do Rei que Retorna. Tenham paz nisto
uma vez que sempre foi assim e não há razão para nada senão para ter confiança
em Meu plano para cada dia de toda a vida. Ao mesmo tempo, prepara-te para
batalhar pela tua santidade como Eu lutei. Se permaneces Comigo, as batalhas
te farão mais forte e mais santo. Essa é Minha meta. Aceita o benigno ministério
de teu Salvador em silêncio e poderás ser capaz suportar a falta de bondade dos
outros. Amados amigos, tão leais ao seu Deus, vocês permanecerão se forem
dóceis e é isto o que necessito de vocês. Necessito que permaneçam com calma
e sejam representantes benignos de modo diferente. E o mundo se recordará de
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tua doçura se permitires que Eu te ensine. Tu não és chamado a mudar o mundo.
Eu sou chamado a mudar o mundo. Tu és chamado a representar-Me
exatamente de maneira que Eu tenha a oportunidade com cada alma que
encontres. Por meio de teu amor, tua benevolência, e tua doçura, criarás
oportunidade celestiais para Mim nos que te rodeiam. Nunca perderei uma
oportunidade, te prometo. Faço uso o melhor possível uso de teus esforços.
Agradeço-te, Meu estimado amigo. Tua fidelidade ao Pai nunca será esquecida.

1 de Outubro, 2007
Jesus
Meus amados apóstolos, por favor, estejam em alerta à minha vontade. Nunca
devem temer que Eu não tenha um plano perfeito para vocês. Ás vezes, vocês
tomam decisões que não são condizentes com Meu plano. Ás vezes, essas
decisões causam dor a vocês e a outros. Deve ser nestes momentos em que mais
devem buscar-Me porque Eu adaptarei Meu plano para vocês, para que se ligue
com suas circunstâncias. Eu sempre procuro trazê-los mais perto de Mim, e mais
quando vocês acreditam que se distanciaram de seu caminho devido à tentação
ou ao pecado. Quando deveriam acreditar que estão sozinhos? Nunca. Em que
circunstâncias estará Meu coração tão endurecido que Me recusarei a acolhê-los
prontamente com perdão e graça e um plano alternativo para vocês? Essas
circunstâncias não existem. Meus amaríssimos pequenos apóstolos, tenham
plena certeza de meu desejo de trabalhar com vocês a cada momento,
independentemente de sua condição nesse momento. Na humanidade, há
momentos de tal santidade que até o céu se detêm para admirá-los. Na
humanidade também há momento de fraqueza e crueldade. Por favor acreditem
que o céu usa o mau com o bom e move cada alma bem disposta para maior e
maior bondade. O céu os afasta da tentação e da dor do pecado. Eu sou bom,
meus amigos, como Meu Pai é bom. Vocês, Meus queridos apóstolos, são
chamados a se parecerem Comigo e a serem bons também. Eu sei que vocês se
esforçam neste sentido. Hoje Eu peço que cada apóstolo considere que Eu tratei
os outros com bondade. Eu lhes instrui a respeito da docilidade e hoje os instruo a
respeito da bondade. Pequenos apóstolos, os corações dos outros são feridos tão
facilmente. Podes lembrar quando alguém te tratou de modo brusco? Lembras
tua dor? Eu fui tratado com maldade em alguns momentos e Meu Coração sentiu
esta mesma dor. Nós não queremos isto para outros. Queremos que os outros
possam entender que Deus os ama e vocês, Meus amigos, farão isto quando
tratarem os outros com a bondade do Pai. Eu lhes ajudarei se Me permitirem. Eu
os ensinarei a permanecer em silêncio diante das faltas dos outros e lhes
ensinarei como falar abertamente a respeito de suas qualidades. Faça
novamente uma pausa e procure lembrar de um ato de bondade que se tenha
feito a você. Lembra como te sentistes nesse momento? Sentistes
agradecimento, certo? Sentiste-te confiante? Eu quero fluir através de você a
outras pessoas. Tu Me permitirás fazer isso se trabalhares diariamente para ser
bom com cada pessoa com quem te encontres. A dor deles diminuirá devido à tua
bondade. A dor do mundo inteiro será reduzida se cada um de Meus amados
apóstolos aprender a ser bom. Começa a ser bom contigo mesmo. Eu te aceito,
Meu amigo. Tu deves aceitar-te a ti mesmo. Tenha paz em Meu amor por ti. Eu não
te dou uma instrução sem também dar-te a graça de executá-la, então agora te
ensinarei a respeito da bondade.
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1 de Novembro, 2007
Jesus
Meu amado apóstolo, compreendo tuas lutas. Estás te tornando mais santo, mas
pensas que não estás progredindo. Amadíssimo: podes aceitar que quanto mais
santo te tornas, mais santidade desejas? Podes aceitar que quanto mais vigies
tuas próprias faltas, mais inclinado estás em aceitar as faltas de outros? Estou em
paz porque estás Me conhecendo melhor. Cada dia traz algum tipo crescimento
para ti, mesmo se esse crescimento se origina em erros aceitos e corrigidos.
Compreendo-te, amado apóstolo. Eu sei que em certos dias estás pronto para a
batalha de santidade e que em outros dias sentes que não estás bastante forte
para a batalha. Isto é o que queria dizer-te: levanta-te, cada dia, e faça tua
promessa de lealdade ao Pai. Este compromisso de teu dia te assegura que o Pai
te toma cada dia na condição em que te encontras. Cada fraqueza é usada para
aumentar tua humildade e iluminar para ti o caminho de transformação. Não te
desanimes pela necessidade de melhorar. Se continuares no caminho no qual
embarcastes, irás gozar de muita santidade. Não pode ser de outro jeito porque
os que prometem lealdade ao Pai são cuidados em todos os detalhes. Nossa
meta para ti é a santidade porque somente na santidade encontrarás a paz e a
alegria. Presta atenção ao teu redor. Quantos se comprometeram com a
santidade como tu te comprometeste? Se prestas atenção nos outros,
perceberás que o Salvador pode contar somente uns poucos como seus
apóstolos comprometidos. E ainda assim, cada pessoa, não importa sua
condição, anseia pela santidade que tu buscas, embora seu anseio seja abafado
e ignorado. Meu coração sente tanta pena destes que não Me buscam. Deixa que
teu coração também se compadeça deles. Sê sempre compassivo, nunca julgues
a esses que não entendem o que lhes falta. Estou tentando mostrar-te, meu
amado apóstolo, que tu começaste uma viagem que deve ser feita por toda
pessoa que for passar a eternidade na família de Deus. Se outros adiam a viagem,
isso é problema deles. Meus amados apóstolos entendem que esta viagem, a
viagem à santidade, é a viagem mais importante que hão de fazer. Isto é sua maior
prioridade, meus amigos. Continuem fazendo sua promessa e Eu me
encarregarei de que se façam mais santos.

1 de Dezembro, 2007
Jesus
Somos uma fé de esperança. Vocês esperam que Eu retorne ao mundo e Eu
espero para que as almas retornem a Mim. Vocês anseiam por Mim e por bondade
o qual ocasionalmente lhes causa dor. Eu anseio, da mesma forma, pelas almas
no mundo que Me rejeitaram e por isso sofrem a dor da separação de Mim. Como
se lastimam. Como suas feridas as perturbam e as fazem agredir os outros. Meu
coração suspira com a solidão delas. Anseio confortá-las e consolá-las. Desejo
curar suas feridas. Vocês, meus amados apóstolos, Me confortam neste duelo,
compartilhando esta experiência Comigo. Sou confortado por sua fidelidade para
Comigo, a qual se reflete em sua fidelidade à causa de seus irmãos e irmãs.
Enquanto espero, vocês esperam e enquanto eu sofro vocês também sofrem.
Falo-lhes, contudo, hoje para recordar-lhes algo. Enquanto Me regozijo, assim
também vocês devem se regozijar. Regozijem-se Comigo pelo retorno de muitas
almas, assim como talvez outros também se regozijaram com seu retorno.
Regozijem-se Comigo pela cura de muitas almas, assim como talvez outros se
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regozijaram pela sua cura. Tu te regozijarás ao ver que outros voltam a Mim
através de teu serviço constante e humilde. Somos uma fé de esperança, é
verdade, mas somos também uma fé de alegria. A bondade do Pai se derrama
sobre toda a terra, nestes tempos, em ondas de benevolência e de bondade.
Vocês, meus amados apóstolos, difundem suavemente estas ondas com seu
compromisso a Meu serviço. A grande misericórdia do Pai atrai almas a Meu
coração, o qual arde constantemente, um forno de compaixão divina e amor. Sim,
estamos esperando. Mas enquanto esperamos, estamos nos preparando. Vocês
se preparam para receber seu Rei e Eu me preparo para receber os frutos de seu
serviço. Estejam em Paz,
Meus amigos amados. Servimos juntos,
sofremos juntos, e nos alegramos juntos. Estejam certos de que vocês são
amados e que sua solidão é temporária. Eu estou voltando.

1 de janeiro de 2008
Jesus
Queridos apóstolos, estou sempre com vocês. Ao longo de dias passados a
servir, vocês aprendem lições cada vez mais importante sobre a santidade. Eu
sou o mestre. Quando Me oferecem seu dia, vocês fazem o juramento de
permanecer em Minha presença durante todo o dia. Isto não diminui, de modo
algum, a necessidade de viverem sua humanidade, com todas suas alegrias e
dissabores. Ao contrário, é nas alegrias e tristezas quotidianas que vocês
aprendem as lições de amor. Talvez achem que sua cruz seja muito pesada, e é
possível que a cruz que levam realmente o seja. Talvez vocês digam que
caminhariam mais facilmente e mais depressa sem a cruz. É possível, Meus
amigos, mas para que serviria isto? Evidentemente, Eu, Jesus Cristo, poderia
caminhar mais rapidamente e mais facilmente para o Calvário sem as zombarias
da multidão, sem os ferimentos físicos e sem o peso da cruz. Isto é evidente. Mas
vocês estavam destinados a receber a salvação através da Minha Paixão. O
mundo inteiro foi beneficiado pela Minha decisão de aceitar a vontade de Deus, e
esta vontade incluía o sofrimento. Da mesma forma, o mundo é beneficiado pela
decisão de vocês de aceitar as cruzes em suas vidas. Vocês Me oferecem seu dia.
É qualquer coisa muito simples aos olhos do mundo e, contudo, aos olhos do céu,
esta oferta tem muito valor. Não tenham medo das cruzes de cada dia. Não
pensem que sua cruz atrapalha o plano que tenho para vocês. De fato é
exatamente o oposto. O plano que tenho para vocês inclui o sofrimento. É tua cruz
que te faz crescer em santidade. Eu não Me alegro com os sofrimentos de Meus
amigos. Não, de jeito nenhum. Em compensação, Eu Me alegro pelo fato de que
Meus amigos estão dispostos a sofrer por Mim e Comigo. Isto não mudará
nunca. Minha gratidão para cada um de Meus apóstolos bem amados aumenta, à
medida que os compromissos de cada dia passam do presente ao passado.
Vocês deixam um rio de orações de entrega se projetar atrás de vocês, enquanto
avançam para o futuro. Fiquem em paz quanto às suas cruzes, suplico-lhes, pois,
mesmo que não compreendam, vocês são beneficiados por suas cruzes. O
Salvador o compreende, e isto deve ser suficiente para vocês. Não tenham medo
se estão cansados. Vocês obterão o que precisam para continuar a caminhada e
Eu os ajudarei. Eu também, Me sentido cansado da luta. Não desanimem se
caírem. Eu também caí e lhes levantarei. Nenhuma situação deve causar-lhes
ansiedade, pois como vocês fizeram juramento ao Pai, Eu, o Salvador, faço-lhes
juramento: Eu cuidarei de vocês, Meus bem amados. Vocês não serão
abandonados.
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1 de fevereiro de 2008
Jesus
Meu amigo, o céu fez muitas coisas graças ao teu serviço para o Reino. Vou te
explicar o que levamos ao bom termo juntos. Antes de tudo, Nós fizemos tu
cresceres em santidade. É a verdade, querido apóstolo. Graças à tua
cooperação, pude fazer-te crescer na virtude. Reflita sobre onde estavas no teu
caminho de santidade, no começo de teu engajamento como servidor e apóstolo.
Veja onde estás agora. Verás que tu progredistes, mesmo se sabes igualmente
que ainda há muito trabalho para fazer nisto. Quero, contudo, que saibas que
progredistes para que te alegres e tenhas a esperança de progredir ainda mais.
Isto é bom para ti e para o céu. Além disso, teu serviço para o Reino serviu para
levar luz a outras almas. Pense nisso. Não tentastes tratar os outros da mesma
forma que Eu os tratei? Algumas vezes, quando fostes tratado com hostilidade,
não respondestes com amor? Não percebestes que olhas mesmo teus inimigos
com mais compaixão? Pensem nisto, queridos apóstolos. Partilhastes com os
outros Minha mensagem de misericórdia? E eles tiraram proveito? Sem tua
cooperação isto não poderia ter acontecido. Sim, são numerosas as pessoas que
se beneficiaram pelo fato que tu escolhestes Me servir. Gostarias de conhecer
um outro resultado do teu serviço? Como tu sabes, no céu, o amor é perfeito, a
consolação é perfeita. Amo toda a humanidade, claro, mas nem todos
correspondem ao Meu amor. Graças à tua cooperação, Eu, Jesus Cristo recebi
mais amor e consolação do mundo. Tu, em tua determinação em servir-Me,
destes-Me uma grande consolação. Graças à tua disposição em servir como Eu
desejo que sirvas, consolou-Me num tempo em que Meu Coração sofre solidão
pela falta de correspondência de tantos. Tornastes-te verdadeiramente Meu
amigo e Eu te guardo, muito protegido, dentro do Meu Coração. Nunca te
abandonarei, nem abandonarei as tuas intenções. Juntos, Nós cuidaremos de
cada uma delas. Sinto a mesma lealdade que tu tens por aqueles que te são
caros, teus santos desejos pessoais se tornam Meus desejos pessoais. Como tu
desejas ardentemente a cura de pessoas que tu amas, Eu também desejo
ardentemente a cura das pessoas que tu amas. Estes são os projetos nos quais o
Salvador e Seu querido apóstolo embarcaram juntos. Não estás nunca sozinho,
nas tuas preocupações ou tuas cruzes. Eu te agradeço por ajudar o céu a
conduzir a bom termo tantas coisas e te recompensarei, em parte mantendo a
promessa que te fiz de obter a conversão de todos aqueles que te são caros.
Fique em paz em todas as tuas provações, por favor, porque Eu estou contigo.

1 de março de 2008
Jesus
Meu querido amigo, tu aprenderás muito sobre o amor no céu. Tu olharás para
trás, para o tempo em que vivias na terra e entenderás que muitas coisas que
aconteceram em tua vida eram tanto exercícios de amor como oportunidades
para amar. Há uma idéia errada do que é o amor na terra, mas aqueles que Me
seguem, Meus queridos apóstolos, procuram dar prioridade ao amor, como Eu
dei, sacrificando-se para isso. É verdade que o amor causa alegria. Realmente
causa alegria. Mas quando escolhemos amar, às vezes, significa escolhermos
um fardo que temos que carregar. Não se deve escolher amar alguém e então,
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percebendo que este amor às vezes é uma carga pesada, desistir e se afastar da
pessoa amada. Não é assim que se ama. Ao contrário, se tu amas como Eu amei,
tu verás que, às vezes, o amor é uma carga muito pesada. Eu passei por esta
experiência no Calvário quando Meu amor por vocês levou-Me à morte. Tomei a
decisão certa, ao pagar preço tão alto pelo amor? Claro que sim. O que mais Eu
poderia ter feito, considerando a criatura maravilhosa que tu és? Da mesma
forma, quero que cada um de Meus apóstolos façam a experiência de que seu
amor por Mim, às vezes, é uma carga muito pesada. Isso é normal. Quero que
cada um de Meus apóstolos façam a experiência de que seu amor pelos outros,
às vezes, é uma carga muito pesada. Isto também é normal. No amor, às vezes a
decisão de amar é leve, é claro, e então ela não parece um peso. Alegrem-se
quando isso acontece. No amor, há ocasiões em que o peso do fardo leva vocês a
questionar o compromisso assumido. Não tenham medo destas ocasiões. Este
questionamento é necessário para o seu crescimento. Também Eu passei por
esta experiência. Fui tentado em escolher um caminho mais fácil. Quando o amor
é tentado desta forma e vence a tentação, ele se torna mais forte e tem menos
possibilidade de decepcionar mais tarde. Aceitem todos os desafios do amor,
quando tu decides amar. Estarei contigo em cada situação, aconselhando-te a ser
humilde e bondoso. Considera cada um destes desafios como um exercício
oportuno, permitido pelo céu para te ajudar a compreender a eternidade.
Identifica todas as oportunidades para amar aqueles que estão ao teu redor,
sobretudo aqueles com quem tu, às vezes, achas difícil concordar. Por favor, não
fiques alarmado quando sofres uma decepção no amor, quando os outros te
desapontam.
Também Eu também passei por esta experiência e isto te será benéfico pois te
ajudará a aprender a perdoar. Eu te farei progredir na santidade com cada
experiência se lembrares que Eu estou contido e que te amo perfeitamente e
completamente. Do lugar seguro que é o Meu Coração tu irás prosseguir seguro
de si, confiante de que és amado.
Esta confiança será expressa pela habilidade crescente em amar aqueles que
estão ao teu redor. Estejam em paz, queridos apóstolos. Meu plano é tal que
vocês aprenderão a viver com habitantes do céu, Tudo está bem.

1de abril de 2008
Jesus
Meus queridos apóstolos, falo a vocês de Meu Coração, o centro do amor. Falo
com vocês livremente nestes tempos para lhes ensinar a amar. Desejo que cada
um de vocês aceite o Meu amor, o qual engloba o amor do céu inteiro. Aqueles que
são indiferentes e não aceitam Meu amor não podem Me ajudar no Meu plano de
renovação. Aqueles que estão preocupados em estabelecer seus reinos na terra
perderão oportunidades de semear a renovação em cada dia. Aqueles que adiam
um total compromisso com Minhas metas, descobrirão, mais tarde, que ficarão
amargamente decepcionados, quando compreenderem como era importante o
serviço deles para Mim.
Conto com o serviço apaixonado de Meus apóstolos, procurando sempre ganhar
tesouros celestiais para as almas daqueles que estão ao seu redor.
Verdadeiramente, nenhuma palavra bondosa, nenhum silencio compassivo,
62

nenhum ato de amor é perdido. Cada um deles é tanto usado imediatamente
como preservado para a eternidade. Entendo que vocês fiquem desencorajados.
Entendo estas coisas porque na Minha humanidade passei por tais experiências.
Permito estes sentimentos nos Meus apóstolos porque seu serviço a Mim então
se torna mais benéfico. Estejam seguros que lhes foi dado tudo o que necessitam
em força e coragem para cada dia de serviço. Não causa nenhuma dificuldade,
na perspectiva do céu, o cansaço de um apóstolo servindo. Muitos apóstolos
servem com esgotamento. O esgotamento que um apóstolo sente não significa
que o fogo do Espírito Santo corre o risco de se extinguir. Não tenham receio
nisso porque Eu mesmo cuido da presença do Espírito Santo em sua alma. Este
fogo foi sabiamente depositado de forma que ele queimará tanto tempo quanto for
necessário. Algum dia terminará teu serviço na terra. As tarefas que Eu preciso
de ti estarão terminadas. Este será um dia cheio de alegria para ti. Tu verás o que
tu fizeste para Mim. Sim, cansaço vem e vai, mas o amor cria resistência mantém
o servidor e o serviço permanece. No tempo de voltar Eu pretendo aumentar a
capacidade de amar em cada apóstolo. Isto é necessário para as metas celestiais
e capacitarão Meus queridos para servir até mesmo com maior dedicação e
humildade. Ensinar-lhes-ei mais e instruí-los-ei bem de perto no uso deste dom à
medida que o tempo passa. Esta concessão celestial aumentará enormemente a
Minha presença eficaz em sua alma. Estou muito agradecido porque tu procuras
permanecer bem junto de Mim. Alegrem-se queridos apóstolos, Eu estou com
vocês.
%%%
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1 de maio de 2008
Jesus
Queridos apóstolos, Meu coração transborda de amor por cada um de
vocês.
Realmente, não posso conter o amor que sinto por toda a humanidade.
Muitos rejeitam Meu Amor. Eles não estão preparados para aceitar o amor
que vem diretamente de Meu Coração.
Vocês, Meus queridos apóstolos, servindo nestes tempos, aceitam o amor
do Salvador. Vocês se regozijam em Meu Amor. Vocês permitem que Meu
Amor os transforme em mensageiros do plano de curado céu para a
humanidade.
Porque tantos Me rejeitam, Eu Me dou numa abundancia ridícula àqueles
que se dispõem a aceitar-Me. Muitos filhos de Deus, vivendo na tristeza do
pecado, não querem admitir que Deus possa oferecer-lhes nada de bom.
Estão fechados ao Meu Amor por eles e ao Meu plano para eles. Mas estas
pessoas aceitarão, contudo, a bondade de vocês, apóstolos de Deus. Eles
aceitarão o seu bom exemplo, apóstolos de Deus. De fato, se Meu plano for
bem sucedido, eles aceitarão o amor de você. O amor que eles encontram no
coração de vocês pertence-Me porque fui Eu que o coloquei lá. Quando as
pessoas ao seu redor experimentam o amor de vocês por elas, elas
experimentam o Meu Amor. Isto acontece porque vocês estão ligados a Mim,
cada dia, através de sua promessa apostólica e através de seu serviço
apostólico.
Disse-lhes, no passado, que vocês levam luz a um mundo de trevas.
É preciso que saibam, queridos apóstolos, que a luz que vocês levam está
mudando o mundo. Nós que estamos no céu, vemos a luz aumentando.
Alguns de vocês começam sem segurança.Vocês não tem certeza que
foram chamados. Meu amado, falo-te agora. Ouça-Me. Tu és chamado. Tu
pertences a esta família. Necessito tua ajuda. Não quero nunca mais
separar-Me de ti.
Machuca-Me estar separado de ti e machuca-te estar separado de Mim.
Somente Eu amo-te perfeitamente. Se tu permaneces junto de Mim, Eu
posso continuar a amar-te de tal forma que tu estimar-te-á como o céu te
estima.
Você não é perfeito. É verdade. Eu te aceito assim. Se tu acreditasses que és
perfeito, Meu amado amigo, tu não Me serviria para nada. É muito melhor
para cada uma das Minhas metas que tu saibas que és imperfeito. Acredite
em Minha perfeição e seja ativo e, juntos traremos um fluxo avassalador de
amor para o mundo. Regozijo-Me em teu amor por Mim. Quero que tu te
regozijes em Meu amor por ti. Assim, tu darás aos outros um verdadeiro
exemplo de paz que tem aqueles que permanecem no Salvador.
Que teu coração se regozije. Eu estou nele e eu te amo.

1 de junho de 2008
Jesus
Estou aqui com vocês o tempo todo. Eu vigio seu esforço para ser santo e
lhes encorajo a continuar pelo caminho que escolheram. Quando estão
desencorajados, vocês, às vezes, olham para outros caminhos, escolhido
por outras pessoas. De onde vocês estão olhando o caminho delas pode
parecer sereno e fácil, alegre e cheio de realizações. Talvez o caminho delas
não incluí os sacrifícios que vocês acham necessário para andar pelo
caminho que Eu determinei para vocês.
Talvez o caminho delas não parece ser tão íngreme, tão cheio de obstáculos
e talvez o caminho delas parece incluir mais aceitação e aprovação do
mundo. Pobres pequenos apóstolos. Aqui está o que vocês não podem ver
quando vocês admiram as aparentes facilidades do caminho de outros que
não estão escolhendo o que vocês estão escolhendo. Vocês não vêem que
outros, que não fizeram o mesmo nível de comprometimento, não estão
usufruindo o mesmo nível de unidade com o céu. Sim, seu esforço parece ser
menor. Sim, suas recompensas parecem ser imediatas e muito ricas, mas
vocês tem algo que ninguém mais tem, da mesma forma que sou Eu.
Ninguém tem a mesma amizade Comigo que vocês têm.
Tu és meu amado apóstolo e Eu amo todos os Meus apóstolos. Mas o amor
que tenho por ti e o plano que tenho para ti são únicos. Trata-se de algo que
nunca será repetido. Necessito que continues no teu serviço para Mim.
Quero lembrar-te que tu és chamado a viver de modo diferente, que tua
vida, a qual pode não estar se sucedendo exatamente como tu planejaste,
está se sucedendo exatamente como Eu planejei. Tu podes aceitar isto?
Lembre a ti mesmo que permitiste ao teu Salvador conduzir tua jornada
terrestre? Consegues alegrar-te no caminho que Eu determinei para ti
mesmo se ele inclui o sofrimento? Por favor, querido apóstolo, tente. Vou
ajudá-lo nisto. Rejubila-te no teu compromisso apostólico Comigo. Enviar-teei graças em cada momento. Estas graças não podem se repetir, o que
significa que se uma pessoa rejeita Minha graça neste momento, esta graça
não pode ser recuperada. O tempo passa enquanto estás na terra. As
oportunidades também passam. Tu estás aproveitando o teu tempo na terra
para a família de Deus, para teus entes queridos e para ti mesmo. Tu és
precioso para Mim. Estou tomando conta de ti, Eu prometi. Quando és
tentado pelo desanimo, lembra-te que estou contigo em cada momento
enviando graças perfeitas e bênçãos para ti e através de ti. Fique em paz
quanto ao Meu desejo para ti e protegerei Meu plano para ti. Tu és amado
por todos os habitantes do céu e és amado por Mim.

Anexo
Notas:
1) O livro Conversa com o Coração Eucarístico de Jesus faz parte da
obra: Orientação para os nossos Tempos.
2) Orientações para os Nossos Tempos são orientações
recebidas por uma irlandesa Anne, que chama a si mesma de
apostola leiga. No livro acima há algumas normas para quem
quiser ser: Um Apóstolo Leigo do Retorno de Cristo Rei.
3) Vou colocar neste livreto apenas um resumo das normas. Quem
quiser saber mais sobre o assunto acesse:
www.directinforourtimes.com , lá tem tudo.
4) Jesus dá à Anne uma mensagem para o mundo em cada mês.
5) Para receber as mensagens mensais, pode-se acessar o site
www.directinforourtimes.com e lá se inscrever.
6) Neste site as mensagens estão disponíveis nos seguintes idiomas:
inglês, francês, alemão, espanhol e filipino.
7) Orientações para apóstolos leigos
Compromisso:
Como apóstolos leigos do retorno de Cristo Rei, nós nos engajamos a
seguir as obrigações básicas de todo católico praticante. Além disso,
adotamos as seguintes práticas espirituais, na medida do possível:
a)Juramento de Obediência e Oferecimento do Dia, seguidos de uma
breve oração pelo Santo Padre o Papa
b) Adoração Eucarística: 1 hora por semana
c)Participação em um grupo de oração uma vez por mês, com a oração
dos mistérios luminosos do Santo Rosário e a leitura da mensagem
(do mês) de Jesus
d) Confissão mensal
e) Além disso, procuramos seguir o exemplo de Jesus, como é
apresentado nas Sagradas Escrituras, tratando todas as pessoas com
a paciência de Jesus e a bondade de Jesus.
Juramento de Obediência
Deus do Céu, eu faço o juramento de ser Teu. Eu Te dou minha vida, meu
trabalho e meu coração. Peço-Te a graça de obedecer a cada uma de
Tuas orientações, tão bem quanto possível.
Oferecimento do Dia
Ó Jesus, através do Coração Imaculado de Maria, eu Te ofereço minhas
orações, meus trabalhos, minhas alegrias e meus sofrimentos deste
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dia, pela intenção de Teu Sagrado Coração, em união com o Santo
Sacrifício da Missa no mundo inteiro, em reparação de meus pecados
e pelas intenções do Santo Padre. Amém.
Oração pelo Santo Padre
Santa Mãe de Jesus protegei nosso Santo Padre Bento XVI e abençoai
todas as suas intenções.
Orações a Deus Pai
1-Deus Pai, acalmai meu espírito e dirigi meus passos.
2-Deus Pai cometo tanto erros. Estou inconsolável, mas sou teu filho e
desejo ficar unido a Ti.
3- Deus Pai, ajude-me a compreender.
4- Creio em Deus, creio em Jesus que me chama. Creio que minha
Santa Mãe pede minha ajuda. Então vou rezar de hoje em diante todos os
dias.

Promessas de Jesus a seus apóstolos leigos, isto é, a
quem diz sim ao convite Dele à santidade.
12/05/2005
Jesus
A sua mensagem às almas seja sempre a mesma. Acolha cada alma à
missão de salvação. Você pode confirmar a cada apostolo leigo que da
mesma forma que eles se ocupam de Meus interesses, Eu Me ocuparei
dos deles. Eles serão colocados no Meu Sagrado Coração e Eu os
defenderei e protegerei. Procurarei igualmente obter uma conversão total
de cada um de seus próximos. Vocês vêem então que as almas que
servirão nesta missão de salvação como Meus apóstolos leigos bem
amados conhecerão a paz. O mundo não pode lhes fazer esta promessa,
pois só o céu pode dar paz à alma. Esta é realmente a missão do céu e Eu
chamo cada um de Meus filhos do céu a Me ajudar. Vocês serão bem
recompensados, Meus queridos filhos.

APÓSTOLOS LEIGOS
“De agora em diante, pensarei em vocês como Meus Apóstolos.”
Jesus, vol 10, página 13

Apóstolos Leigos são peças chave no plano de Deus para reclamar Seu mundo.
Nossa missão é permitir a Jesus penetrar no mundo, através de nós, levando Sua
luz às almas que vivem na escuridão.
Quem pode ser um apostolo leigo?
Tu podes. Tudo o que tens que fazer é dizer “sim” ao convite de Deus para serviLo. A tua formação religiosa ou religião a que pertences não tem importância, nem
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nada do que possas ter feito no passado. Só conta o teu desejo de servir.
Queridos servidores do Rei que está retornando, vocês não se
arrependerão por terem se sacrificado por Mim. Durante toda a sua
eternidade vocês obterão as recompensas por terem feito isto. Num tempo
em que poucos entendem o conceito de sacrifício, vocês estão se doando,
dia após dia, para a realização de Minhas metas. Vocês estão Me
servindo e estão servindo seus irmãos. Quantos podem dizer isto nestes
tempos?
Jesus, vol 10, página 39

O que faz um apostolo leigo?
Um apóstolo leigo anda junto e orientado por Jesus ao longo de cada dia
de sua vida. Sua principal meta é se esforçar para viver em união cada
vez mais profunda com Jesus. Em outras palavras, nós nos concentramos
principalmente na nossa santidade pessoal e no aperfeiçoamento de
nossas almas. Fazemos isto através da nossa vocação de mãe, pai,
sacerdote, religioso, celibatário, etc. Servimos Jesus através do serviço
aos nossos irmãos. Aprendemos a amar Jesus amando os que nos
cercam. Tornamos-nos cada vez mais unidos a Jesus, tratando os outros
com o Seu amor e com Sua bondade. Trazemos generosidade de volta ao
mundo, comportando-nos como se vivêssemos no reino dos céus, o que é
claro, fazemos. Muitas almas rezam muito, mas não amam. Isto não é
união com Cristo.
Isto é união para rezar. Mas o objetivo da oração é a união com Cristo. A
oração leva-nos a amar, a ter um coração suave, a perdoar e ser paciente
no serviço aos outros. Os apóstolos leigos procuram viver as mensagens
de amor e de generosidade de Jesus. Muitos apóstolos são chamados a
divulgar os diversos volumes contendo as mensagens. Outros apóstolos
são chamados a dar suporte à missão através da oração. Outros são
chamados a sofrer numa vida obscura tendo apenas Jesus como
testemunha, para o progresso constante de suas almas. Todos são
chamados. Todos são escolhidos para servir.
“Não pergunte se foste chamado para servir. Assuma que foste
chamado para servir. Os frutos desta missão são magníficos e
crescerão diariamente. Sirvam meus queridos apóstolos,
sirvam.”Jesus, 24/05/05
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