VOLUME NOVE
Os Anjos

Direction For Our Times
(Orientações Para Os Nossos Tempos)
Recebidas por “Anne”, apostola leiga

Orações aos Anjos
Anjos do Céu, dirigi meu caminho.
Oração para uma alma em dificuldade:
Anjo da guarda, obrigada pelo vosso cuidado constante desta alma.
Santos do céu, por favor, ajudem este querido anjo.
Querido anjo da guarda, desejo servir Jesus, mantendo-me sempre em
paz. Por favor, obtende-me as graças necessárias para manter a paz
divina no meu coração.

Orações a Deus Pai
Deus Pai, acalmai meu espírito e dirigi meus passos.
Deus Pai cometo tanto erros. Estou inconsolável, mas sou teu filho e
desejo ficar unido a Ti.
Deus Pai, ajude-me a compreender.
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.

Jesus Cristo, O Rei Retornando

Orientações para Nosso Tempo 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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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 graves e com o apoio
de
um padre. Tinha então 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. Eu considero normal que Jesus tivesse que trabalhar muito
para me sustentar porque Ele me deu muito pra aguentar. Olhando para trás
vejo que Ele estava me preparando para fazer este trabalho. O meu período
de preparação foi longo, difícil e nada interessante. 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
fazer 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 os conduzirá ao Seu coração, se vocês o permitirem. Eu
rezo por todos vocês e agradeço a Deus por ter dirigido-lhes 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.
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Mensagens

23 de Agosto de 2004
Jesus
Meus filhos, quero que vocês estejam conscientes de todas as armas que
11

possuem nesta batalha espiritual. Em primeiro lugar procurem-Me, e
compreendam que sou o Deus Todo Poderoso e Criador de todas as coisas.
Vocês fazem parte de uma família celeste e devem lembrar que a família
inteira pode ajudá-los. Vocês sabem que Nossa Mãe, Maria, é poderosa. Ela
é a sua primeira defensora contra o mal e a decepção. Vocês devem rezar o
Rosário diariamente. Vocês têm os sacramentos. Santas almas ou almas
trabalhando para Mim, e Eu espero que cada um de vocês seja isso, devem
participar da Missa tão freqüentemente quanto possível. Vocês devem
procurar a reconciliação Comigo no Sacramento da Penitência. Também da
Adoração ao seu Jesus no Santíssimo Sacramento jorrará um fluxo ilimitado
de graças que lhes darão paz e orientação. Vocês têm os santos no Céu. Eles
querem ajudá-los. Peçam a eles todos os dias que intercedam por vocês.
Estudem suas vidas e entenderão porque eles podem lhes dar ajuda tão
eficazmente. Eles já passaram pelas experiências que vocês estão passando.
Vocês têm a Mim, no silêncio de seu coração. Passem um tempo Comigo
todos os dias. Meus filhos, outra arma de que vocês dispõem são os anjos.
Os anjos são servos celestiais que não experimentaram a humanidade. Eles
são pura bondade e o Céu está cheio deles. Vocês gostarão muito da
companhia deles quando vierem para casa, junto de Mim. Estes belos seres
são ativos no seu mundo, como sempre o foram. Nestes dias, dada a
necessidade de grande ajuda e intervenção celestial, dei aos anjos, junto
com os santos, permissão para agirem de maneira mais evidente. Eles os
envolverão se vocês o pedirem. Peçam-Me anjos para assisti-los e protegêlos e os terão. Descreverei seus atributos e vocês compreenderão que nunca
estão sozinhos porque estão sempre cercados de anjos.
Vejam só meus filhos, fala-se tanto do maligno e ele é tão glorificado em seu
mundo, que muitas almas esquecem que o Céu é muito, muito mais poderoso
do que o miserável grupo de gente que, cheia de amargura, serve às trevas.
Eles querem apenas sua desgraça. Inversamente, o número de bons e santos
servos é ilimitado e deseja apenas sua alegria e salvação. Mas suas preces
são necessárias para mobilizar todo este poder. Nestes tempos, muitas
almas gastam tempo com as trevas através de suas atividades e recreação.
Fazendo isto, as almas estão convidando o inimigo a fazer-lhes companhia.
Se as almas não Nos convidam a fazer-lhes companhia, através de orações e
súplicas, Nós não Nos imporemos. Então envolvam-se com tudo que é Luz e o
inimigo evita-los-á. Peçam uma guarda de honra de Meus anjos e serão
envolvidos por seres poderosos do Céu que irão garantir que sua missão
terminará em segurança.
Filhos, vocês são pequenas criaturas de Deus. Vocês não serão
abandonados.

24 de Agosto de 2004
Jesus
Os anjos envolvem-os sempre, meus queridos. Eles cuidam de vocês de
tantas maneiras que Eu não posso explicar-lhes isso com clareza. Vou,
contudo, dar-lhes uma idéia do que fazem estes amigos celestiais, para que
vocês entendam o recurso poderoso que têm do seu lado. Quando
participam da Missa, vocês estão rezando e adorando com milhares de anjos.
Seu anjo de guarda vai com você, claro e fica muito agradecido por esta
oportunidade de descansar na companhia celeste de seus companheiros,
outros anjos. Estes seres de luz prestam profunda atenção e sentem imensa
alegria em louvar-Me. Verdadeiramente, toda igreja está cheia de anjos.
Quando você entra em uma igreja e a encontra vazia, então você quer dizer
que aí não há nenhum outro ser humano. Mas há anjos presentes lá e eles lhe
dão as boas vindas, bem como ao seu anjo da guarda. Este Meu servo leal,
seu anjo da guarda, reza por você sem interrupção. Quando você está em
segurança no caminho do Céu, seu anjo da guarda então começa a pedir ao
Céu graças espirituais sempre maiores. Seu anjo se comunica com os santos
no Céu e, muitas vezes, pede a intercessão deles por você. Quando você está
trabalhando com seu anjo da guarda e com os santos, você se encontrará
fazendo um sublime progresso espiritual, pois as dádivas que lhe estão
sendo asseguradas são das mais profundas e algumas vezes da mais
incrível variedade. Você, muitas vezes, está fazendo progresso que você não
sente, pequena alma, mas seu anjo está observando isto bem de perto.
Quando alguma coisa ameaça seu progresso espiritual, seu Anjo da Guarda
tenta avisá-lo. Ele faz isto de diversas maneiras. Você às vezes ouve
cochichos, que muito mexe com sua consciência. Isto é seu Anjo da Guarda
tentando persuadi-lo de que o que você está considerando não é bom para
você. O seu anjo sabe prever o perigo de forma você deveria sempre pedirlhe para estar alerta e assistir-lhe. Quando uma alma se esforça para trilhar o
caminho do bem, o seu anjo fica muito contente. Ele, cheio de alegria, canta
louvores ao Céu pela bondade da alma confiada aos seus cuidados. Quando
uma pessoa se afasta do caminho do bem, seu anjo da guarda fica triste e
com o coração pesaroso. Independentemente das trevas em que uma alma
se encontra seu anjo da guarda permanece ao seu lado, pedindo aos Céus
graças para converter seu protegido. Quando um anjo da guarda nota que a
alma aos seus cuidados está a ponto de perder-se eternamente, ele não
para um instante de tentar ganhar a intervenção do Céu. Este belo ser de

amor irá obter a intercessão de muitas almas santas, pedindo orações
e sacrifícios. Ele irá buscar a intercessão dos santos e não se deterá
até retirar seu protegido da perdição.

É somente nas portas do inferno que um anjo da guarda perderá a esperança.

Conversem com seu anjo da guarda, pequenas almas. Acreditem em sua
presença. Eu, Jesus, quero que vocês tenham toda consolação possível,
durante sua jornada terrestre. Tirem proveito deste bom e fiel amigo.

25 de Agosto de 2004
Jesus
Meus filhos que procuram a Luz estão rodeados de seres celestes. Estes
seres, Meus anjos, procuram fazer Minha vontade. Não há trevas neles. Eles
não pecam. Eles não servem um dia e abandonam a Vontade Divina no dia
seguinte. Eles Me conhecem e Me adoram. Como têm um conhecimento
profundo do Céu , eles podem antecipar os desejos e os desígnios celestes.
Eles sabem exatamente o que Eu desejo em cada situação. Eles sabem
exatamente o que permite a uma alma crescer na perfeição em cada
situação. Assim, o conselho e a orientação deles são perfeitos. Eles não
orientam uma alma para longe de Mim. Eles não têm poder para isso. Eles
desejam apenas fazer a Vontade Divina. Assim sendo, Meus queridos, eles
são os companheiros perfeitos para vocês. Não se esqueçam deles e de sua
presença. Eles têm conhecimentos que vocês não têm. Então vocês podem
estar indecisos em como proceder em um dado momento. Vocês devem pedir
conselho aos seus anjos, sabendo que o conselho deles será o Meu conselho
e o melhor conselho para vocês, em cada simples circunstância de sua vida.
Os Anjos podem conhecer as almas com apenas um olhar. Eles reconhecem
companhias indesejáveis. Peçam ao seu anjo para protegê-los de
relacionamentos que os afastarão de Mim. Existem ocasiões em que isto é
muito importante e vocês deveriam estar sempre conscientes de que suas
companhias influenciar-lhes-ão. Peçam aos anjos para protegerem seus filhos
e ajudá-los a encontrar companhias adequadas. Todos pais sábios sabem
que as crianças são influenciadas pelas suas companhias e que se os amigos
de uma criança não estão seguindo um caminho que conduza a Mim, seu
próprio filho será desviado do caminho. Este é um sério risco para crianças e
adultos. Preservem companhias santas, meus queridos. Os anjos ajudá-losão.

26 de Agosto de 2004
Jesus

Quando uma alma se encontra em dificuldades, Eu mando anjos mais para
assisti-la. Assim, as influências celestiais ajudam-na a neutralizar as
influências mundanas contra as quais ela está lutando. Se uma alma pede
ajuda celeste, Eu posso mandar ainda mais assistência através dos anjos e
de graças. “Como isto nos ajuda, Jesus?”, ouço Meus pequenos
perguntando. Ajuda porque quando vocês Me pedem ajuda, e Eu mando
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anjos, vocês ficam rodeados por estes seres que estão rezando por vocês e
pedindo aos santos para rezarem por vocês. Eles têm também influência
nos atos dos outros, e podem obter assistência terrestre para vocês
inspirando uma alma santa a vir ajudá-los exatamente no momento certo.
Quantas vezes vocês disseram que esta ou aquela pessoa foi a sua
salvação?(na hora do aperto). Vocês pensam que isso aconteceu por acaso?
Jamais, Meus pequenos. Eu mandei aquela alma em sua vida para ajudá-lo e
ela foi inspirada pelas sugestões dos anjos que rodeiam você. Há muitos
acontecimentos no seu mundo que são necessariamente invisíveis para
vocês. Se vocês vissem todas estas coisas não teriam mais dificuldades e
então não haveria mais necessidade de seus belos atos de fé, amor e
obediência, que se elevam ao Céu em uma agradável música vinda da terra.
Nestes tempos, em que a maioria não serve, Eu sou particularmente
consolado e receptivo àqueles que estão tentando dar o melhor de si
mesmos para beneficiar o Reino e respondo-lhes de modo particular. Seja
corajoso e confiante. Você faz parte de uma equipe, como nós
continuadamente lembramos-lhe, e você terá toda a ajuda que necessitar, e
mais ainda.

27 de Agosto de 2004
Jesus
Sim, é verdade. Os seres de Luz escortam Meus pequenos soldados. E se
você pedir uma ajuda maior, você receberá mais ajuda. Não há nenhum
pedido que permaneça sem resposta. A única coisa que atrapalha a
assistência celeste é a falta de fé da parte de Meus filhos. Quando a fé é
fraca, a alma teme ser vulnerável. Este medo pode ser explorado por aqueles
que gostariam de vê-la se afastar de Mim e se voltar para o mundo. É preciso
ser muito determinado para seguir o Meu caminho durante este tempo de
transição. Eu estou contando com Meus filhos para a salvação de tantos
irmãos e irmãs quanto possível, através do seu serviço a Mim. Confiem
naqueles que os cercam: os anjos. Eles são os seus assistentes, assim
dizendo. Tratem-os com o maior amor e respeito, frequentemente
agradecendo a presença deles. Façam isto através de pequenas orações, às
vezes façam orações agradecendo a Deus por enviar-lhes uma tal guarda de
honra. Façam isto nas situações em que não sabem o que fazer nem o que
dizer. Vocês podem rezar: “Anjos do Céu dirijam minha conduta.” Esta oração
é curta e, contudo, através dela, vocês estão pedindo orientação clara sobre
o caminho que conduz aos Céus. Esta oração é muito poderosa e muito Me
agrada, e darei grandes graças, atendendo esta prece. Use-a
freqüentemente ao longo do dia e não será decepcionado na ajuda que
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receberá através dela. Assim como os santos têm maiores poderes nestes
tempos, os anjos também o têm. Vocês ficarão contentes em poderem usar
tudo que está à sua disposição e se tornarão verdadeiramente servos
invencíveis de Deus. Quero que todos que respondem ao Meu chamado
atinjam um alto grau de santidade.

28 de Agosto de 2004
Jesus
Meus filhos, vocês avançaram enormemente no que diz respeito ao
conhecimento de seu mundo físico e mesmo no estudo do corpo humano. Mas
o que vocês descobriram e revelaram não é senão uma gota d'água
comparado ao conhecimento infinito que os seres celestiais têm. Eles sabem
como o corpo humano funciona e como ele para de funcionar. Eles conhecem a
complexidade de cada célula do corpo humano e com um simples olhar,
sabem dizer exatamente o que há de errado quando alguém que está
doente. Na verdade, estes anjos, que trabalham sem descanso para vocês e
para o seu mundo, têm constante acesso a fontes imensas de
conhecimento e sabedoria. Eles são bons companheiros para trabalhar com
você, lado a lado. Suas lutas são brincadeiras de criança para eles, pois eles
têm as respostas para todas as questões da vida. Eles podem adverti-los e
aconselhá-los, mas eles não podem forçá-los a nada. Assim se você resolve
pecar, eles não podem impedir-lhe de fazê-lo. Às vezes, contudo, eles podem
desviar você de uma ocasião de pecado. Outras vêzes eles podem mantê-lo
em estado de desenteresse pelo pecado, quando você corre o risco de pecar.
Você se maravilhará com o seu desinteresse em algo que possivelmente lhe
teria atraído no passado. Agradeça aos anjos por esta graça porque eles
obtiveram este estado para você através das orações deles. Eles convocam o
apoio de seus amigos no Céu e sabem exatamente a quem recorrer para
obter cada tipo de ajuda. Quando você compreender o quanto o seu anjo da
guarda fez por você no seu tempo de vida, você sentirá imensa gratidão,
tanto para com o seu incansável amigo como para com Deus que destinou
este pequeno ser de amor para você. Agradeça-o, converse com ele. Você
não é como uma pessoa tola que imagina coisas fazendo isso, mas como um
homem sábio que olha para o universo e sabe que ele não entende os
segredos do mesmo. Sente em silêncio Comigo, Meus pequenos, e Eu lhe
darei esta sabedoria. Reze aos anjos e eles a obterão para você.

30 de Agosto de 2004
Jesus
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O Universo está cheio de anjos. Como não poderia estar? O Universo Me
pertence e a todos aqueles que Me seguem. Quando você levanta os olhos
para o firmamento saiba que há anjos. Quando você morrer e deixar o seu
corpo, você os verá. Você se sentirá bem com eles e eles com você porque
vocês fazem parte da Minha criação. Vocês, Minhas pequenas almas que
servem no mundo, são especialmente preciosas para Mim, é claro, e serão
recompensadas devidamente. No seu tempo de serviço, muitas vezes vocês
cruzarão com uma alma que necessita de conversão. Pode acontecer que você
tenha um contato rápido com alguém, em um trem, ou enquanto viaja usando
outros meios de transporte. Você percebe que aquela alma está aflita ou
infeliz ou lutando com uma dependência que a impede de ser dona de sua
alma. Reze ao anjo da guarda dela. Diga, simplesmente: “Anjo da guarda,
obrigada pela sua constância em vigiar esta alma. Santos do Céu, por favor,
ajudem este anjo.” Isto é muito simples e contudo, você assegurou
assistência e mais esperança a este pequeno ser de luz. Deste modo, o anjo
daquela alma pode tomar sua oração e conseguir graças adicionais para
aquela alma. Filhos tenham uma grande fé no poder da oração.
Verdadeiramente, suas orações estão salvando almas e mudando o curso
dos acontecimentos no mundo. Continuem pedindo aos Céus as graças que
necessitam para ajudar os outros. Estamos atendendo seus pedidos,
queridas almas. Estamos atendendo.

31 de Agosto de 2004
Jesus
Para viver plenamente, é preciso compreender bem o seu Universo, tanto o
visível quanto o invisível. Freqüentemente é o que é invisível que move as
almas, e as almas que aceitam as influencias dos Céus e dos anjos da guarda
vivem mais plenamente e com maior segurança. Meus filhos,
verdadeiramente, com toda a assistência divina que os cercam, nada lhes
falta. Eu não pediria a vocês que fizessem as missões que lhes confiei, sem
dar-lhes o suporte adequado. O suporte está aí. Vocês devem que utilizá-lo.
Se você está trabalhando em um projeto para Mim e sentir que encontrou um
obstáculo peça, com alegria, aos anjos que o removam. Fique em paz,
sabendo que Eu não os considerarei responsável por coisas que vocês não
podem mudar. Trabalhem constantemente, conscientes de que estão
rodeados de Meus amigos, isto é, dos anjos e também de santos. Graças a
estes companheiros, vocês aprenderão a permanecer em paz em todas as
coisas. Aprenderão a considerar todas as situações e toda pessoa segundo
o ponto de vista celeste. Por exemplo, suponhamos que você esteja na
presença de uma alma pela qual você sente repugnância. Uma atitude
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mundana seria escapar da presença desta pessoa tão rapidamente quanto
possível. Agora, considerando a presença dos anjos e santos, você podia
discutir o assunto silenciosamente com eles. Eles podem informar-lhe que
esta alma está sofrendo muito, o que ela disfarça com um comportamento
desagradável ou agressivo. Talvez esta alma esteja deprimida e anseia por
esta união com o Céu de que você desfruta. Talvez esta pessoa tenha sido
maldosamente injuriada por aqueles de quem era de se esperar que a
amassem ou talvez ela esteja doente. Talvez, Meu amigo, ela teve uma
decepção e não tinha Jesus para curar suas feridas. Agora, você não
consideraria esta situação de forma diferente à luz destas possibilidades?
Seus amigos angelicais, incluindo este anjo guardião desta pessoa,
poderiam explicar-lhe isto e impeli-lo a tratá-la exatamente como sua alma
necessita para abrir-se um pouquinho a Mim e permitir-Me entrar em seu
coração. Você sabe do que Eu capaz, se Me for dado espaço em uma alma.
Isto muda completemente a situação, não é? Enquanto estiver na terra você
não poderá ver o que as suas orações e amor fizeram por esta alma. Mas verá
isto no Céu. Você verá todos os frutos dos seus pequenos atos de abnegação
e amor quando chegar aqui. Meus amigos, sua vida será muito diferente, se
tiverem uma consciência constante da presença de seus companheiros
celestes.

1 de Setembro de 2004
Jesus
Durante toda sua vida, Meus queridos filhos estão acompanhados pelos
anjos. Em alguns lugares há mais anjos do que em outros. Quando uma
pessoa santa sente uma alegria inexplicável ou uma sensação de paz
inexplicável, muitas vezes é porque esta pessoa entrou em um lugar que, por
uma razão ou outra, está cheio de anjos. Meus queridos servidores podem se
sentirem atraídos para um determinado lugar sem poder explicar porque.
Talvez aquele lugar tenha sido teatro de uma ou muitas ações santas. Talvez
seja uma casa que tenha sido a morada de uma alma santa. Talvez grande
sacrifício ou amor estivesse estado presente neste lugar. Estes lugares
atraem anjos assim como as pessoas e, às vezes, anjos ali permanecem ou
retornam para visitar. Da mesma forma, se uma alma está trabalhando contra
Mim, ela poderá se sentir terrivelmente desconfortável em certos lugares.
Talvez ela se sinta desconfortável por não gostar da companhia dos anjos,
sabendo, instintivamente, que ela não é companhia apropriada para os
pequenos seres do Céu. Se houver o mais remoto desejo de arrependimento,
estes lugares trarão pensamentos de tristeza à mente desta pessoa e ela
aspirará por algo indiscernível. Este desejo é indiscernível para a consciência
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da pessoa, mas é simplesmente um desejo do bem. Lembranças de uma
pessoa boa que ela conheceu virão à sua mente e ela verá, com clareza, sua
vida separada de Mim. Para alguns, este desejo faz a pessoa fugir dali, cheia
de raiva. Estas almas não desejam conhecer-Me. Para outros uma visita a tal
lugar será a causa do ínicio de um processo de mudança, de renovação, de
arrependimento. Convidem os anjos às suas casas e locais de trabalho.
Peçam aos Céus para os envolverem com anjos em toda reunião e em toda
conversação que tiverem. Enviem anjos àqueles que estão em estado de
pecado para que seus pobres corações aspirem a respirar o oxigênio do
arrependimento. Estas estratégias que Eu lhes dou, todas elas fazem parte
da grande renovação. Vocês estão preparando as almas e estão preparando
a terra. Vocês são Meus amigos.

2 de Setembro de 2004
Jesus
Há muitos modos, através dos quais, uma alma pode servir ao Reino. Nestes
tempos, contudo, mais que no passado, as almas são chamadas a, acima de
tudo, evangelizar para Mim. Isto significa que necessito de almas que tragam
outros a Mim. Devemos procurar cada alma solitária, sofredora, que está
isolada da família divina. Se você leva-Me a uma alma, Eu posso amolecer
seu coração e enchê-lo de alegria. A alma pode então começar a conhecer a
vasta família de amor que procura trazê-la de volta. Queridíssimos pequenos
servidores do Salvador, Meus anjos conduzi-los-ão a estas almas. Estejam
alerta às suas inspirações e cochichos porque eles vêem tudo e sabem quem
precisa de sua ajuda. Se você sentir um impulso para dar estas mensagens a
uma alma, faça-o. Confie nestes instintos. Mesmo que uma alma,
inicialmente ridicularize você, ela num determinado momento vai se deparar
com o medo ou angústia, e, buscando algo que a conforte, ela agarrará o livro
que você lhe deu. Se as palavras não estiverem lá, ela não poderá agarrar-se
a elas. Se o volume foi lhe dado, ela o lerá. Estejam em paz diante da reação
dos outros. Vocês não podem forçar uma alma a aprender sobre Mim, mas
podem sugerir-lhe a fazê-lo. Vocês podem dar testemunho de Minha presença
falando de seu amor por Mim e das graças que vocês receberam de Mim.
Falem de paz. Falem de alegria. Falem sobre a calma. Não falem do inimigo.
Há muita ênfase colocada no pequeno poder daquele que procura a
destruição. Quando uma alma está verdadeiramente seguindo-Me é muito
pouco o que o inimigo pode fazer para desviá-la do caminho. Nada temam.
Como vocês poderiam ter medo se têm um universo cheio de seres celestiais
que esperam suas solicitações e pedidos. Ouçam cuidadosamente os Meus
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anjos e eles os dirigirão às almas que necessitam de sua ajuda.

3 de Setembro de 2004
Jesus
Meus queridos, vocês devem aprender a trabalhar como membros de uma
equipe. Toda tarefa confiada a você também foi confiada a um ou mais anjos,
que foram designados para ajudá-lo. Vocês vêem, então, que nunca estão
sozinhos. Mesmo o menor trabalho que você deve fazer terá pelo menos um
anjo a quem ele também foi confiado. Seu anjo da guarda está sempre com
você. Então não deve sentir-se oprimido pela missão que lhe foi confiada
porque você tem apenas uma parte da responsabilidade. Quando você se
sente com encumbência pesada, deve se perguntar o que Eu estou lhe
pedindo neste momento. Então peça, rezando aos anjos, para o ajudarem.
Depois reze aos santos para que intercedam por você. Depois disso, lembrese que Maria, sua Mãe celeste, está perto de você, e também está
intercedendo por você. Ela vigia tudo bem de perto e percebe todo sinal de
que você está em dificuldade. Depois de tudo isto, lembre-se que Eu, Jesus
Cristo, o Deus de Todos, estou com você. Pergunte-se, novamente, se está se
sentindo oprimido. Quando você está preocupado com o futuro, há sempre o
risco de ficar aterrorrizado porque as graças são apenas para o presente. É
lhe dado o que você precisa para este momento. Permaneça Comigo, com
Maria sua mãe, e com os santos e anjos. Nós não estamos no futuro. Não
estamos no passado. Estamos aqui no presente e vocês são membros de
nossa poderosa equipe.

4 de Setembro de 2004
Jesus
Com os olhos da fé vocês devem olhar os Meus anjos. Eles estão com vocês,
Minhas queridas almas, vocês que estão com dificuldades. Vocês devem
acreditar que não estão sós porque então viverão diferentemente. Quando
uma alma tem confiança que ela faz parte de uma equipe celeste, ela anda
tranqüila certa de que tudo irá bem. Esta alma compreende Meu poder e Meu
domínio sobre seu universo. Seus sofrimentos são aceitos e dados a Mim
como parte da oferta de sua vida. Muito pouca coisa pode perturbar esta
alma porque ela sabe que tudo na terra é temporário. Verdadeiramente,
enquanto ela segue a Minha vontade, ela está em paz. Queridos filhos deste
mundo, vocês devem se esforçar para alcançarem esta unidade com a
Vontade Divina em suas vidas. Somente com esta unidade vocês podem
andar cheios de paz em um mundo que não é pacifico. Este é o Meu desejo
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para vocês. Paz, tanto para sua pequena alma, como para as almas daqueles
que vocês encontram. Vocês devem aceitar Minha paz em sua alma porque
apenas assim vocês difundirão a paz. Seu exemplo para os outros é uma
parte importante do Meu plano. Então quando Eu lhes peço para estarem em
paz, estou realmente pleiteando-a de vocês. Viver na Minha paz é uma parte
do que Eu estou requerendo de vocês. Quando a tempestade se torna
agitação e perturba por causa de acontecimentos ao seu redor, vocês devem
resistir e manter seu relacionamento com o Céu, lembrando-se de que sou
Deus.

6 de Setembro de 2004
Maria Santíssima
Enquanto vivi na terra, eu estava sempre consciente de que o Céu existe. Eu
sabia que os anjos trabalhavam ativamente para consolar-nos e ajudar-nos
em nossas dificuldades. Este conhecimento não veio de meus sentidos
físicos, aqueles da visão ou da audição, mas dos meus sentidos espirituais,
que me permitem amar e ser amada. Vocês devem começar a usar seus
sentidos espirituais, os sentidos da alma. Estes sentidos, que podem ser
entendendidos como sendo a ação do Espírito Santo em vocês, guiá-los-ão.
Em todas as coisas eu sempre busquei a união com meu Criador. Ele, Deus,
não me decepcionava. Buscando sempre esta união, fui compreendendo
cada vez mais que a terra não está separada do céu, em termos de espaço.
O Céu está presente na terra na forma do Espírito e na presença espiritual
das almas que partiram antes de nós e, é claro, dos magníficos anjos de
Deus. Como eu amo estes seres de luz! Eles buscam apenas a vontade de
Deus e o bem. Na verdade eles fazem a diferença entre a perdição e a
salvação, para muitas almas.
Eles estão sempre Comigo e eles estão sempre com vocês. Pequenos filhos
de Meu Imaculado Coração agradeçam a Deus por Seus anjos. Agradeçam a
Deus pelas belas inspirações que lhes vieram de Seus anjos. Você recebeu
ajuda de um desconhecido? Agradeça ao seu anjo da guarda por ter lhe
procurado tal ajuda. Olhem o seu mundo com os olhos da fé e verão os que
anjos estão em todo lugar. Nestes tempos de grandes mudanças, os anjos
serão muito ativos na vida dos fiéis que corajosamente prestarem serviço ao
Céu. Estou com vocês, meus pequenos filhos. Eu estou sempre com vocês.

7 de Setembro de 2004
Maria Santíssima
Sinto alegria em falar aos Meus pequenos filhos sobre os anjos porque sei
que o pensamento dos anjos os faz feliz. Freqüentemente, nestes tempos,
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conversamos sobre assuntos difíceis, então sinto um alívio em falar-lhes
sobre algo agradável e bom. Meus filhos, Jesus lhes pediu para caminharem
em paz. Ele necessita isto de vocês, pois Seu plano não pode realizar-se sem
que vocês cooperem, atendendo a este pedido. Apenas através de cada um
de vocês a paz poderá descer sobre o seu mundo conturbado. Vou dar-lhes
uma sugestão. Quando vocês estiverem perturbados, e sentirem que a sua
paz os deixou, falem com o seu anjo da guarda. Peçam ao seu pequeno
soldado celeste vir em seu socorro e obter-lhes as graças que necessitam
para recuperar a paz. Este é um pedido perfeito porque não há nada de que o
Céu goste mais do que ajudar uma alma do mundo a recuperar a paz. Vejam,
nós sabemos como isto é importante e pode-se dizer que estas graças se
obtem facilmente quando o pedido vem de vocês. Então quando perderem o
equilíbrio espiritual e a paz digam: “Querido anjo da guarda, desejo servir
Jesus permanecendo em paz. Suplico-lhe que obtenha para mim as graças
necessárias para manter a paz divina de Jesus no meu coração.” Vocês não
serão decepcionados, pequenos filhos. As graças ser-lhes-ão dadas.

8 de Setembro de 2004
Maria Santíssima
Meus filhos, quantas vezes Eu os vejo cercados de anjos de Deus, mas
sentindo-se tão sozinhos. Estes anjos têm pequenos corações suaves e
sofrem com vocês quando vocês estão tristes. Freqüentemente eles procuram
consolá-los com pensamentos celestiais, mas vocês não acolhem estas
idéias. Permitam que estes belos pensamentos penetrem em seus corações
e sentirão a consolação com a qual o anjo procura abençoá-los. Novamente
eu digo, e eu sei que estou sendo repetitiva, é preciso passar tempo em
silêncio para que possamos colocar estes pensamentos agradáveis em seus
corações. Vocês sabem que a comunicação com o Céu não é como a
comunicação com a terra. Nós não gritamos, em principio, e vocês devem nos
escutar em sua alma. No passado, não havia este barulho constante. Filhos
reflitam na razão pela qual o inimigo nunca os deixa em paz. É como uma

criança que tenta distrair a atenção da pessoa para não se falar do
que ela fez de errado. Quando você se sente distraído, e que está
perdendo a sua paz, pergunte-se a si mesmo quanto tempo você gastou,
naquele dia, em silencio, contemplando Deus. Tenho certeza que não foi o
tempo suficiente. Então,
busque o silêncio. Procure-o. Valorize-o.
Compreendam que o tempo passado em silencio não é um tempo perdido,
mas o tempo mais importante do seu dia.
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9 de Setembro de 2004
Maria Santíssima
Pequenos filhos do Reino, vocês devem ser felizes. Permaneçam com o
pensamento de que você pertecem à familia de Deus. Este fato não mudará.
Deus nunca os rejeitará. Vocês não devem ter nenhuma preocupação neste
sentido. Nem os seus erros, sem seus pecados, nem suas faltas não poderão
fazer vocês perderem sua eternidade junto de Deus, desde que vocês se
arrependam deles e procurem seguir Jesus. Querido filho de Meu Imaculado
Coração mantenha-se em silêncio por alguns instantes e reflita sobre a
família de Deus. Nossa família é muito grande e muito forte. Não existe
família maior, nem mais forte. Seu Pai é Todo Poderoso. Seus anjos têm toda
a Sua Sabedoria à disposição deles.
Vocês têm acesso imediato a tudo isso. Quando compreenderem que a
sabedoria requerida para servir não precisa vir de vocês, então se sentirão
mais leves. Por favor, sejam alegres. Sua eternidade está assegurada, nada
mais deve inquietá-los. Se pensarem assim, servirão livremente e com
facilidade. É isto que Eu, Maria, desejo-lhes. Seu serviço não precisa ser um
tempo doloroso, apesar dos sacrifícios necessários. Mas lembrem-se,
quando estão sacrificando coisas deste mundo, que de qualquer forma,
vocês terão que desistir delas um dia. É errado agarrar-se muito às coisas
passageiras. O inevitável abandono destas coisas é a causa de sua dor.
Peçam aos anjos para os ajudarem nisto e em todas as coisas. Deus deu aos
anjos tarefas precisas e eles conhecem Sua vontade. Meditem
freqüentemente sobre o belo fato de que seus companheiros fiéis conhecem
a vontade de Deus para vocês.

10 de Setembro de 2004
Maria Santíssima
Há muitos tipos de anjos e com missões diferentes, no Reino do Céu. Os
anjos que trabalham na terra são excepcionais e têm um grande amor pela
humanidade. Filhos, vocês não sabem o que é o amor celeste no seu sentido
mais puro, e não o saberão enquanto não terminar seu tempo de vida na
terra. Enquanto isso, vocês devem acreditar em nós quando lhes falamos que
vocês são amados de uma maneira absolutamente perfeita. O amor que o
seu anjo da guarda tem por você é um exemplo do amor sem limite do Céu.
Seu anjo da guarda conhece-o melhor do que qualquer ser humano porque
ele o conhece desde toda a eternidade. Antes que você fosse criado
fisicamente, você era conhecido por este ser de luz. Esta criatura de Deus
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esta cheia de Seu amor e o amor Dele se difundi sobre você através de Seus
anjos. Quando lhes falamos do começo do retorno de Cristo, estamos
falando, entre outras coisas, do amor de Cristo jorrando sobre cada um de
vocês. Então encham-se de alegria pelo fato de que este pequeno anjo de
Deus os acompanha aonde vocês forem. O amor de Deus jorra deste anjo
para sua alma. Se vocês acolherem este amor, então ele pode jorrar
também de vocês para outras almas. Este processo é de uma grande beleza
e cria união entre os membros da família inteira de Deus. Quando todos os
membros da família celeste estiverem reunidos o fluxo de amor será contínuo.
Nós não conheceremos senão a paz e a felicidade e, então vocês
compreenderão o que eu quis dizer-lhes. Estejam em paz, meus pequenos
filhos. Sua Mãe está com vocês.

11 deSetembro de 2004
Maria Santíssima
Pequenos filhos, como Eu os amo. O amor de mãe é cheio de perdão e
compreensão porque uma mãe conhece bem seus filhos. Eu sou assim com
vocês. Eu conheço cada um de vocês muito bem e compreendo suas
pequenas provações e dificuldades. Nosso Deus, na Sua bondade e
misericórdia, deu-me a maior honra aqui no Céu. Recebi liberdade total para
digirir os anjos, no que diz respeito à intervençao deles na terra. Vejam vocês
Eu respeito totalmente a vontade divina como todos fazem aqui, assim não
há razão para conflitos. Vocês devem pedir-me ajuda e eu lhes enviarei anjos
para ajudá-los e também aos que os cercam. Eu os observo e, muitas vezes
meu coração sofre porque vocês se sentem sós. Quando chegarem aqui,
verão que nunca estiveram sós, um momento sequer. Vocês nunca serão
abandonados, sozinhos. Pensem em Jesus e no Seu total amor por vocês.
Poderia Ele abandoná-los? Claro que não. Ele vê as suas dores e envia
pequenos anjos e almas da terra para ajudá-los. Às vezes vocês não estão
preparados para receber ajuda e não aceitam a ajuda que Ele lhes envia. Ele
entende e espera que surja outra oportunidade, em que talvez vocês
estejam mais abertos a Ele. Vocês são amados. Alegrem-se, meus pequenos.
Sua Mãe os ama e jamais os deixará. Eu envio-lhes anjos todos os dias, sem
exceção, depois de ter levado em consideração os serviços que vocês
empreenderão para o Reino. Não há nada deixado ao acaso, principalmente
no que diz respeito ao serviço do Céu. Eliminem o medo, pequenos filhos da
família de Deus. Vocês não têm nenhuma razão para sentirem medo. Nossas
promessas não serão esquecidas, como freqüentemente acontece com as
promessas da terra. Vocês podem confiar nestas palavras do Céu, e podem
confiar em Nós.
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