
O Céu fala Àqueles que 
deixaram a Igreja



Orientações para Nossos Tempos acompanha Direction for 

Our Times e  deseja manifestar sua completa obediência e 

submissão de mente e coração ao julgamento final e definitivo 

do Magistério da Igreja Católica no que concerne ao caráter 

sobrenatural das mensagens recebidas por Anne, apóstola 

leiga. 

É neste espírito que as mensagens de Anne, apóstola leiga, 

foram submetidas ao seu bispo, monsenhor Leo O'Reilly , 

bispo de Kilmore, na Irlanda e à Congregação para a Doutrina 

da Fé, no Vaticano, onde elas serão formalmente examinadas. 

Enquanto isso, Monsenhor  O'Reilly deu sua autorização para a 

publicação delas.
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Mensagens

9 de Dezembro de  2006
Jesus

Estou chamando aqueles que deixaram Minha Igreja. Digo-lhes: voltem. 
Retornem para a  segurança do caminho do uso dos sacramentos. Será 
melhor para vocês e Eu só quero o melhor para vocês. Estejam certos de 
que Eu lhes darei as boas vindas. Estejam certos de que Eu quero o seu 
retorno. Não pense que você não é bem vindo em voltar à sua fé. Como 
poderia ser assim se Eu, Jesus Cristo, pessoalmente chamo-lhe de volta? 
Minha Igreja na terra Me representa. Ela é Minha Igreja e Me pertence. 
Quando as pessoas de Minha Igreja Me representam corretamente, você 
se sente querido. Quero restaurar você para sua Igreja e restaurar sua 
Igreja para você. Você vê, meu amigo, isto é melhor para você,  dado seu 
chamado à santidade, que você prossiga no caminho que é protegido por 
Minha Igreja na terra. Tenho muitos meios para ajudá-lo se você está viver 
sua fé dentro da proteção de Minha Igreja. Minha Igreja sofreu, é verdade. 
Minha Igreja continua a sofrer. Em parte, a razão pela qual Minha Igreja 
sofre é porque você a deixou. Minha Igreja precisa de você. Minha Igreja 
quer você. Você deve voltar. Querido filho, estou lhe chamando, além 
disso, estou implorando-lhe que considere sua situação. Se há razões que 
inibem um  retorno completo aos sacramentos para você, peço-lhe que 
discuta estas razões com um de meus padres. Eu protegerei seu desejo 
de retornar aos sacramentos. Não vou mudar as normas de Minha Igreja 
para as suas circunstancias, mas ajudá-lo-ei a adaptar suas 
circunstancias àquelas normas. “O que Jesus está dizendo?” Você se 
pergunta. Deixe-Me ser mais claro. Este tempo na terra é um tempo em 
que tantos transgrediram as  regras de comportamento a ponto de que as 
transgressões se tornaram normas. Eu não posso e não aceitarei isto. Eu 
não aceito isto. Se Eu fosse aceitar isto, Eu teria que mudar tudo no Céu e 
tudo sobre aqueles que serviram em tempos anteriores ao seu. Eu teria, 
também, que por em perigo o futuro de todos aqueles que virão após você. 
Meu amigo, escute-Me. Ouça Minhas palavras porque elas são 
verdadeiras. Rejeite a rebeldia de Meu inimigo. Aceite que você é 
chamado para seguir-Me e mude seu comportamento para seguir Minhas 
leis. Eu o ajudarei. Você será bem vindo ao Céu se você aceitar que Eu 
sou Deus. Você terá que aceitar que Eu sou Deus para poder ganhar o 
Céu, é claro. Você não aceitará este fato agora, antes que o seu tempo na 
terra esteja terminado? Você não retornará a Mim agora dado que no fim 
você espera fazer isso? Meu coração deseja sua paz. Vejo todas as 



coisas. Se você foi ferido por aqueles que dizem representar Minha Igreja, 
mas erraram, Eu o curarei. Não use essa mágoa como desculpa para se 
afastar de tudo que posso lhe oferecer por meio da Minha Igreja.  Isto tem 
conduzido você para a direção errada e outros estão  seguindo-o. Por 
favor, venha para a Minha Igreja. Ela Me pertence afinal.  Você é bem 
vindo, independentemente de seus pecados.                                                                                                                                                                                                        

11 de Dezembro de 2006
Santa Mônica

Envio meus cumprimentos a todos os filhos de Deus. Falo hoje 
particularmente àqueles que são católicos, mas vivem longe de sua fé. 
Você são convidados pelo Céu para retornarem à sua fé. Deus e todos os 
santos pedem-lhes que reflitam sobre o retorno aos sacramentos. Se você 
esteve longe da Igreja por algum tempo você deve procurar a confissão. 
Este é um bom meio para começar.  Fale  a um sacerdote sobre isto 
porque muitas graças  esperam-no neste sacramento. Com estas graças 
você pode examinar sua vida e determinar como proceder  em um novo 
caminho, um caminho que conduz de volta a Jesus através da Igreja. Você 
pode rejeitar este conceito. Você pode rejeitar a Igreja, como o melhor 
caminho para Jesus Cristo. Meu amigo, esta é uma escolha sua, mas não 
fique confuso. Estamos tentando protegê-lo. As palavras e graças neste 
trabalho são um presente para você, pessoalmente. Se você escolher não 
aceitar este presente, a decisão é sua. Eu quero que você aceite o 
presente destas graças porque com elas você encontrará grande paz. 
Jesus o ama. Você sabe disto. Deus o  aceita. Você  deve acreditar nisso. 
Se você não retornar à Igreja de Deus na terra, você será ainda assim 
amado e aceito, dado o espírito de arrependimento sincero em sua alma. 
Nós queremos mais para você, além disso, nós precisamos mais de você. 
Se você retornar à Igreja, nós podemos reconduzir você à Comunhão dos 
Santos trabalhando para a salvação de muitos nestes tempos. Você será 
introduzido na missão de renovação e isto lhe beneficiará bem como a 
todos aqueles que lhe cercam. Peço-lhe que  faça uma coisa para mim. Vá 
a uma Igreja e sente-se em silencio diante do Tabernáculo.  Jesus está lá. 
Sente-se em silêncio e peça a Jesus o que Ele quer que você faça. Não 
responsabilize Jesus pelos erros da humanidade. Jesus está tentando  
ajudá-lo. Você pertence à Sua Igreja e Sua Igreja necessita de você. Leve 
toda raiva a Jesus e explique-lhe o que  aconteceu para fazer você sentir 
que devia ir embora de sua Igreja. Talvez  você tenha simplesmente ido 
embora. Por favor, volte agora.              
Venha e sente-se com Jesus e converse com Ele sobre sua vida. Quais  
são suas preocupações? Quais são suas alegrias. Fale a Jesus sobre 

 



estas coisas. Compartilhe-as com Jesus. Você se sentirá bem vindo, 
asseguro-lhe. Jesus lhe dá Suas boas vindas e Sua Família também. 
Você pertence a esta Igreja  e sua casa é nesta Igreja. Nós todos o

Santa Mônica

Querido amigo do Céu, há uma grande confusão no mundo. O inimigo de 
Deus, seu inimigo, procura desviar a atenção da verdade. Para fazer isto, 
satã colocou barulho em todo lugar. Quantas vezes você trabalha em 
silêncio? Quantas vezes você senta em silêncio e simplesmente 
descansa? Os pobres filhos de Deus estão tão distraídos e 
excessivamente estimulados que não se sentem bem quietos. Suas 
mentes e corações não conseguem descansar. Isto é inaceitável e é por 
esta razão que tantas pessoas no mundo se sentem agitadas e infelizes. 
Eles não ficam muito tempo bem na quietude. Eles não entendem nada 
sobre como alimentar-se espiritualmente. Por causa disso, eles estão 
famintos, mas não sabem de que. Os filhos de Deus, e eu estou  falando 
de adultos, dizem que sentem tédio na Missa. Queridos amigos do Céu, 
vocês não estão prestando atenção se sentem tédio.       
Procurem Jesus e não sentirão tédio. Jesus será sempre encontrado por 
aqueles que O procuram. Aqueles que não o procuram poderiam até 
trombar Nele,  mas não O reconheceriam. Estou triste por este estado de 
coisas. Amo Jesus e sei que Jesus é a resposta para a dor da 
humanidade, mas existem tão poucos dispostos a lutar pelo seu Salvador. 
Pensem em seus irmãos e irmãs do mundo, que viveram na dor do 
isolamento do Céu. Muitos deixaram a vida, despreparados para o Céu, 
por causa do constante barulho e das distrações em suas vidas. Fique 
com Deus, meu amigo. Tome a sua parte do peso da Sua cruz e avance  
no batalhão de Deus tanto quanto Ele deseja que você o faça. Este não é 
um tempo para ser superior a Jesus Cristo e Sua Igreja. Esta  
superioridade terminará abruptamente quando você morrer e se ver face a 
face com Ele. Termine isto agora. Não seja cínico em relação à sua Igreja. 
Retorne à sua Igreja e caminhe no mistério de sua fé. 
Jesus Se revelará e curará todas as suas feridas se você fizer isso. Seus 
pecados serão perdoados, é claro, e a Igreja o ajudará a encontrar seu 
caminho para a unidade com o Corpo de Cristo. Insisto para você volte 
para sua família. Por favor. Necessitamos de sua ajuda.   

Santa Mônica

Volte seus olhos para o céu, meu amigo. Olhe  para cima. Se você olhar 
para o Céu e permanecer nas verdades celestiais você não ficará 



preocupado pelos erros cometidos pela humanidade na Igreja de Deus. 
Você caminhará rumo ao Céu, em harmonia com aqueles que foram 
chamados para que a renovação fluísse através deles. Você vive em um 
tempo em que Jesus retorna ao mundo. Este é o tempo do Advento da 
Segunda Vinda. 
A volta triunfante de Jesus Cristo é crença essencial para o  fiel. Não é 
nada para questionar ou tentar refutar. Estou lhe contando hoje que o 
Senhor começou a retornar através de todos aqueles que O receberam 
com prazer em suas almas. Se você é um  Católico, você o pode ser mais 
efetivamente, servindo a Deus dentro da Igreja. Se você retornar para a 
Igreja, Deus pode plenificar você até que Suas graças  derramem-se. 
Este derramamento superabundante de graças sobre o mundo difundirão 
luz onde há escuridão e verdade onde há erro. Este é o plano, meu amigo. 
Isto é a renovação. O retorno de Jesus Cristo hoje depende da sua 
disposição em se tornar santo. O retorno de Jesus Cristo hoje depende da 
sua disposição  em dizer não ao egoísmo e sim a Jesus. Deus está 
pedindo a sua ajuda. Eu, Mônica, estou pedindo a sua ajuda. Você pode 
vir a Jesus e requerer  uma quantidade abundante de graças pelo seu 
retorno à fidelidade. Jesus lhe dará estas graças. Jesus lhe quer de volta à 
Igreja e Ele mandará tudo que é necessário para assisti-lo em seu retorno. 
A  única coisa que Jesus não pode suprir é a sua disposição. A disposição 
deve vir de você. Querido filho de Deus, o mundo não o ama. Nós o 
amamos. O mundo não pode  protegê-lo. Nós podemos protegê-lo. O 
mundo não lhe oferece a salvação eterna e a alegria. Apenas o Céu pode 
oferecer isto a você. Tome a decisão  por Jesus hoje, compreendendo que 
esta decisão por Jesus é na realidade uma decisão por você mesmo e 
pelos seus entes queridos. Jesus  não  o deixará ir embora se você voltar 
para Ele e, através de você, Ele pode começar a proteger sua família e 
demais entes queridos. Nós, os santos de Deus, o  ajudaremos. Sê 
corajoso e volte para sua Igreja.                                 
     
Maria Santíssima
 
Bem vindo, filho amado. Digo bem vindo porque estou antecipando seu 
completo retorno à fidelidade. Sei que seu coração está aberto e esta é a 
razão pela qual lhe foram dadas estas palavras nestes tempos. Você  
sente uma ânsia em seu coração.  Meu  filho, sou Maria, sua Mãe do  Céu. 
Você anseia pela verdade e Eu trago-lhe a verdade. O Céu é aqui. O Céu é 
formado daqueles que o amam e buscam a sua salvação. Não pense que 
seus pecados são diferentes dos pecados  daqueles que moram no Céu. 
A humanidade luta em caminhos previsíveis. Às vezes, as lutas da 
humanidade se devem a injúrias feitas a outros, que também lutam. 



Somos chamados a perdoar, é claro, e isto pode ser difícil. Mas você é 
alguém que procura  Meu Filho e então obterei para você uma abundância 
de perdão. Um coração terno de mãe e um ouvido que escuta com 
simpatia pode aliviar toda amargura. Estou ouvindo-o agora, meu 
pequeno. Conte-me o que o machucou no passado. Ajudá-lo-ei  a curar-
se e o trarei de volta a Jesus em um espírito novo.   
Veja bem, a renovação da espécie humana está sendo feita alma por 
alma, uma de cada vez. Depois de renovarmos sua alma, juntos, você e 
Eu iremos ao lugar onde Jesus necessita que você sirva ao Reino. 
Freqüentemente este lugar de serviço é o lugar em que você está agora. 
Ele necessita que você faça as mesmas coisas de forma diferente. Você 
entende? Jesus quer que você sirva unido a Ele e a todos os seus irmãos e 
irmãs que trabalham  para a renovação.  
Hoje estou envolvida com a renovação de sua alma. Você servirá com 
alegria, não desesperado. Você servirá com esperança, não sem 
esperança. Você servirá, sabendo que  irá servir com a consciência de 
que você está fazendo diferença para o mundo à medida em que sai do 
estado de amargura e mágoa.
Às vezes, os filhos de Deus têm que ir para outro lugar de serviço. 
Contudo, eles nunca vão sozinhos. Sou sua mãe. Você sente a minha 
presença, Eu sei. Venha em meus braços e Eu o envolverei com minha 
proteção e minhas graças enquanto o Céu renova sua alma e traz você de 
volta para a Igreja.  
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No site: www.orientacoesparanossotempo.com 
se encontra tudo que já traduzimos para o português a saber:
 
Este livro
Vol 2 – Conversas com o Coração Eucarístico de Jesus
Vol 9- Os Anjos
Vol 10- Jesus falas aos Seus Apóstolos Leigos 
Todas as mensagens mensais desde dezembro de 2004 

Os livretos: 
a) O Céu fala aos Moribundos
b) O Céu fala aos que deixaram a Igreja 
c) O Céu fala aos que não conhecem Jesus 
E ainda a Parte III do vol 4 – Jesus fala aos Pecadores 
À medida que os livros forem traduzidos, serão colocados no site. 

Pedidos:
www.graficaboanova.com.br

Comentários:
Associação Maria Rosa Mística
Cx. Postal 6233 - Cep 89221-971 - Joinville - SC
ou por e-mail: cesarharger@hotmail.com

www.graficaboanova.com.br
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