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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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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 

Medjugorje 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 
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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 Medjugorje. 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 
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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 Medjugorje 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 
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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 
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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  

logo após eu ter escrito a biografia acima: 

“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. 

Anne, 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, Anne, 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 
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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, Anne. Você é minha, Sou 

seu. Fique Comigo, minha filha. Fique Comigo.” 
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Conselhos dos Santos 

Parte Um    

Santos — Semana Um 

  

5 de julho de 2004                                                                                     

Santa Terezinha do Menino Jesus  

Jesus, na Sua bondade misericordiosa, quis que 

muitos santos do céu  dessem assistência às almas 

da terra.----------------------------------------------------------                                                        

Queridas santas almas, dias difíceis se aproximam. 

Vocês sabem disto, é claro, se o Espírito age em 

vocês. Seu mundo está nas trevas e deve ser 

purificado. Tudo isso foi dito a vocês. O que Nosso 

Senhor quer, neste momento, é que nós, seus 

irmãos e irmãs do céu, demos a vocês informações 

e orientações específicas. Rezem para terem 

discernimento e verão que não há outro caminho 

senão o que conduz ao céu e a Jesus Cristo. 
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 O tempo das trevas está próximo. O mundo não se 

converteu, apesar do esforço de muitos, no céu e 

na terra. As almas rebeldes se apegam  às práticas 

pecaminosas e não temem nem mesmo a justiça de 

Deus. Elas optaram pelo mal.  Meus irmãos e 

minhas irmãs, este mundo não é mais um lugar 

apropriado para os filhos de Deus. Não  é lugar 

seguro e nem propício à formação da santidade que 

cada alma precisa atingir  para  alcançar o céu. As 

pequenas almas não  podem alcançar esta 

santidade porque elas estão literalmente cercadas 

por aquilo que se opõem à santidade. Não quero 

falar-lhes sobre os pecados da humanidade porque 

o pecado também existia na minha época.  

Compreendo que o pecado existe e que sempre 

haverá almas que escolhem o inimigo. O que estou 

tentando fazer vocês compreenderem é que seu 

mundo começou a coexistir com o pecado de  tal 

forma que são raras  as pessoas que se opõem a 

ele. Vocês estão dormindo, filhos do mundo!  Onde 

estão os combatentes de Deus? Muito raros foram 

aqueles que, no passado, combateram pela causa 

de Deus, mas doravante eles serão numerosos. 

Louvem a Deus comigo, almas da terra, porque Ele 

prepara uma renovação do seu mundo.               

Nos dias de confusão que  estão por vir, os boatos 
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proliferarão. As santas almas serão tentadas de 

duvidarem  dos lugares autênticos de aparições, 

onde as graças fluem sem cessar. Filhos, vocês 

devem permanecer fiéis ao seu chamado.  Jesus 

tomou muito cuidado ao colocá-los lá onde estão. 

Sirvam-No.  Vocês verão, vocês terão que lutar 

contra as tentações em relação a sua missão. 

Vocês verão os outros zombarem de vocês. O 

mundo está indo cada vez mais na direção do anti 

Cristo e vocês estarão cada vez mais contra este 

cenário sem Deus.  Isto não será fácil, mas vocês 

terão sempre ajuda e apoio total do céu. Irmãos e 

irmãs, eu, Tereza, faço parte dos inumeráveis 

santos que receberam a missão de ajudá-los. 

Vocês nos encontrarão sempre perto de vocês e 

sempre dispostos a instruí-los  e a consolá-los.  Nós 

pediremos ao Espírito Santo e obteremos as mais 

sublimes graças de sabedoria e discernimento para 

vocês. Meus caros amigos servidores, estamos 

entrando na tempestade, mas não sem Jesus, 

nosso capitão. Os filhos de Deus não devem temer 

a intervenção de Deus.  Dados os meus 

conhecimentos celestes, asseguro-lhes que a única 

coisa que este mundo deveria  temer é que Deus  

tomasse a decisão de abandoná-lo à própria sorte. 

Bem vindos, irmãos e irmãs, à legião dos soldados 



 

 14 

celestes que combatem por Cristo. Vocês ganharão  

seu lugar no céu.   

5 de julho de 2004                                                                                     

Santa Terezinha do Menino Jesus  

Irmãos e irmãs do mundo eu lhes trago notícias do 

céu. Estas graças que sua época está recebendo, 

foram obtidas através dos anos passados. Vocês 

devem agradecer às almas de tempos anteriores a 

vocês, cujas orações são utilizadas hoje. 

Verdadeiramente, há uma grande reserva de graças 

para os dias de hoje, então não hesitem em 

implorar constantemente ao céu, especialmente 

para obter graças de conversão. Nosso objetivo é 

simples.  Queremos trazer ao céu tantas almas 

quanto for possível. Para fazer isto precisamos 

trazer tantas pessoas, quanto for possível, a Jesus, 

aqui na terra. Necessitamos de conversões. 

Precisamos que as almas deixem o pecado e sigam 

o Evangelho. Não há nada de novo, vocês dizem. 

Vocês estão certos. O que há novo é a necessidade 

urgente de atenção que caracteriza o tempo no qual 

estamos trabalhando. Já falamos de mudanças. 

Nós  falamos sobre o aumento final da impiedade.  

Agora devemos falar sobre a transição atual e como 
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vocês se  comportarão. Estejam em paz em todas 

as coisas. Esta é sempre a sua primeira regra. 

Vocês são discípulos de Jesus Cristo e, portanto a 

sua eternidade está garantida. Não há nada no 

mundo que possa tirar-lhes a sua paz. É muito 

importante que as almas que vivem para o mundo  

e  se sentem bem nas trevas, vejam o seu 

semblante pacifico  e confiante. Qualquer coisa a 

menos não vai atraí-los para Cristo, mas confirmar 

que não há nenhuma razão para seguir a Cristo.  

 Em seguida vocês devem se preocupar com os  

deveres de sua vida. Você é um padre? Religioso? 

Pai?  Mãe? Filho ou filha obediente? Você deve 

cumprir os seus deveres. Você trabalha 

honestamente e com amor? Em todas as coisas 

você deve amar. Irmãos e irmãs, o amor de Cristo 

deve brilhar em seus olhos.  Contudo vocês não 

podem ter o amor de Cristo, se Ele não  o colocar 

em seus corações. Ele não pode colocá-lo em seus 

corações sem se vocês consagrem a Ele tempo em 

silêncio  na oração. 

 Então a  tarefa seguinte é dupla. Vocês devem 

amar como Cristo e para conseguir isto é preciso 

que vocês  programem um tempo de oração que 

inclua tempo em silêncio. Vocês sabem que quando 

vocês passam tempo em Adoração e contemplando 
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Cristo vivo, vocês vivem em uma paz calma e 

confiante.  Então se torna mais fácil fazer as 

obrigações quotidianas e o amor flui facilmente de 

vocês porque Cristo teve amplas oportunidades de 

encher suas almas de amor divino.  Estou lhes 

dando instruções específicas porque para poder 

manter  a calma nos momentos de grandes 

transtornos vocês devem ter hábitos saudáveis e 

muita disciplina.  Se você tem uma vida simples, 

tem hábitos simples, você terá menos dificuldades. 

O mundo pode continuar seu caminho, mas meus 

irmãos e irmãs simplesmente continuarão a seguir o 

céu, segundo o belo caminho que Tereza  está lhes 

esboçando. Vocês vêem, meus pequenos irmãos e 

irmãs, tenho uma função especial nestes dias. Devo 

ajudá-los a  caminhar  durante este tempo. Vocês 

podem confiar em mim. Muitas almas me pedirão 

ajuda e não serão decepcionadas. O céu dá-me 

grande glória porque eu era tão pequena na terra. 

Vocês seguirão o meu caminho, meus queridos 

amigos, e nada poderá os alarmar porque 

compreenderão que todos no céu os observam e 

ajudam.        
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7 de Julho de 2004                                                                            

Santa Filomena 

 As almas devem compreender que o céu e a terra 

são um só. Não há separação exceto na habilidade 

das almas da terra de experimentarem o céu. 

Irmãos e irmãs, companheiros soldados de Cristo, 

estamos com vocês. Jesus está com vocês. Um 

número incalculável de anjos está com vocês. 

Verdadeiramente o céu está com vocês. Peçam 

mais fé e terão mais fé. Para ter mais confiança, e 

vocês necessitam de confiança, vocês precisam 

entender o que estamos lhes dizendo. Considerem 

cada dia, cada acontecimento e cada experiência 

como algo que vocês estão vendo lado a lado 

conosco. Estamos ao lado de vocês em todas as 

coisas. Porque isto é tão importante? Porque 

queremos que seu modo de olhar seja similar ao 

nosso. As almas frequentemente descartam  a 

santidade porque pensam que terão que renunciar 

a muitas coisas para serem grandes santos. Não 

tente ser um grande santo. Tente ser um pequeno 

santo porque então você será grande, como 

Tereza. Simplesmente levante-se de manhã e 

cumpra seus deveres, tendo sempre Jesus como 

seu objetivo. Se você se esforçar em servir 
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tranquilamente em tudo, você se tornará um santo 

apesar de você mesmo. Se surgir uma ocasião 

mais importante e você tem o costume de servir, 

você servirá facilmente, sem refletir muito sobre 

aquilo. É nisto que a prática e a disciplina são 

importantes. Irmãos e irmãs, logo  vocês vão passar 

pela experiência de um tempo de mudanças, mas 

vocês foram preparados SE estão seguindo Jesus. 

Se vocês não estão seguindo Jesus, então devem 

começar a segui-Lo e Jesus os preparará. 

Acreditem  em mim, Filomena,  quando lhes digo 

que suas almas serão protegidas. Não temam as 

provações do corpo, pois são coisas passageiras. 

Criem o hábito de privar um pouco seu corpo em 

cada dia. Torno a repetir, é preciso praticar. Quando 

você se priva, talvez jejuando, não diga: “Eu nunca 

mais comerei novamente.” Diga: “Não como agora, 

comerei mais tarde.” É a mesma coisa.  Da mesma 

forma, se você se encontra em uma situação em 

que seu corpo é privado de alguma coisa, diga a si 

mesmo que você está se privando no momento, 

mas não para sempre. Assim você rezará e louvará 

a Deus em qualquer circunstância e almas serão 

salvas em grande número, através de suas orações 

de aceitação.  
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As maiores graças estarão a disposição de vocês, 

então não temo por vocês porque quando passarem 

por estes momentos, vocês terão exatamente as 

graças que necessitam. Jesus é tão bom e nos ama 

tanto! Concentrem-se nisto, meus queridos amigos, 

e não alimentarão medos inúteis. Viemos dar-lhes 

conselhos celestiais, porque passamos pelos 

mesmos apuros que vocês passam. Se vocês 

caminham com Jesus Cristo, vocês têm todo o 

poder que necessitam, creiam-me. Eles os 

protegerá e nós, Seus santos, temos imensa 

simpatia e amor por vocês. Somos realmente uma 

família,  trabalhando todos juntos. Estamos 

trabalhando juntos para salvar almas das trevas e 

então elas passarão a eternidade louvando nosso 

doce Jesus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8 de Julho de 2004                                                                       

Santa Filomena 

Queridos irmãos e irmãs, devemos ser alegres 

nestes tempos. Quando forem tentados pelo 

desespero pensem em como Jesus está fazendo a 

terra ser como o céu permitindo esta purificação. 

Jesus está reconquistando a terra.  Isto é 

maravilhoso e assegurará que os filhos de seus 

filhos não terão que lutar com as trevas do pecado 
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que cercam seus filhos. Jesus ficaria muito feliz em 

ouvir vocês louvarem-No, qualquer que sejam as 

circunstâncias. Um santo se comporta assim e se 

sente cheio de alegria apesar das provações, 

quaisquer que elas sejam. Queridos amigos do céu, 

o inimigo não prevalecerá. Vocês sabem isto 

porque lhes foi dito. No fim deste tempo, Jesus 

retornará e  a terra será bela novamente.  Antes 

disso, haverá um tempo em que parecerá que o 

inimigo tomou o controle do mundo. As trevas do 

pecado reinarão e nossa amada Igreja sofrerá ainda 

mais. Os discípulos enfrentarão graves e 

constantes ataques à sua fé em muitas regiões do 

mundo. Eles perseverarão e darão o mais belo 

exemplo aos outros. Isto trará outros de volta à fé, 

em grande quantidade, então vocês vêem que a 

estratégia do inimigo obterá um resultado oposto ao 

desejado. Quanto mais os inimigos de Deus 

perseguirem Seus filhos, mais numerosos serão os 

filhos que escolherão Deus e permanecerão fiéis. 

Isto sempre foi assim, infelizmente. Os filhos de 

Deus deviam servi-Lo fielmente também nos bons 

tempos, mas são numerosos os que não o fazem. 

Muitos se tornam mundanos quando a vida é fácil. 

Sejam corajosos. Sua coragem virá do céu e 

inspirará a muitos. Ensinamos a vocês como se 



 

 21 

prepararem e aqueles que seguirem nossos 

conselhos  obterão calma e serão capazes de 

guiarem os outros. O céu chamará muitas pessoas 

para liderarem os outros porque durante os piores 

momentos deste período difícil, as santas almas 

serão separadas umas das outras. Em todos os 

lugares surgirão líderes e ajudarão as santas almas 

a permanecerem fiéis. Como são belos estes 

tempos quando são vistos sob a nossa perspectiva. 

Meus queridos amigos leiam nossas vidas. 

Numerosos santos do céu enfrentaram as maiores 

perseguições da terra. Nós nunca confiávamos em 

nós mesmos e deste modo nos tornávamos 

invencíveis. Será a mesma coisa para vocês. A 

terra tremerá  durante este tempo e as respostas do 

céu serão visíveis  para todos, dando muita 

esperança aos fiéis. As ações do inimigo serão 

punidas por castigos celestes. Isto também provará 

a muitos que Deus está Se preparando para voltar e 

serão numerosos aqueles que retornarão a Deus. 

Então vocês vêem, o inimigo não pode ganhar e 

Deus mudará tudo para o bem. É importante que 

vocês estejam conscientes dos acontecimentos que 

virão, afim de estarem confiantes e preparados. 

Meus amigos, seu mundo está dormindo agora e 

são numerosos aqueles que duvidam da presença 
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de Deus no mundo. Aconselho a todos que 

permaneçam vigilantes.  Vocês ficarão contentes 

por terem permanecido assim.   

9 de Julho de 2004                                                                      

Santo Antônio  

Meus queridos amigos do mundo, no céu, onde 

vocês morarão um dia, tudo vai bem. Tudo está 

tranquilo e as graças que se originam na divindade 

fluem livremente de uma alma para outra. 

Verdadeiramente, estamos em paz. Dito isto, 

estamos também vigilantes, pois como vocês 

estamos esperando as grandes mudanças que 

modificarão o modo de viver em seu mundo. 

Estamos contentes por vocês, queridas almas, pois 

o mundo em que vocês têm vivido é tão infeliz.  

Vocês não se dão realmente conta até que ponto as 

coisas lhes são difíceis porque não podem 

compará-las com a nossa visão celeste. As pessoas 

mais velhas talvez se lembrarão de que seu mundo 

no passado não era dominado por tantas trevas e 

confusão, mas para a geração atual há um 

desconhecimento do bem. Muitos jovens no mundo 

de hoje, nunca viveram no bem e na paz porque 

nenhuma das almas que os cercam segue Cristo. 

Imaginem como nos sentimos diante disto! Sem as 
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mudanças que virão estaríamos desesperados. Mas 

as mudanças estão próximas e isto nos revigora e 

enche de otimismo. Estamos todos empenhados 

em trabalhar junto com vocês para trazer mudanças 

nas bases como eram anteriormente, isto é, nas 

almas.  Talvez você pode sentir que não possui 

nenhum controle, porque  não escolheu esse tempo 

e nem vai escolher participar nos eventos que irão 

inaugurar o Novo Tempo. Compreendo, mas peço-

lhes para considerarem as coisas segundo o meu 

ponto de vista. Amei muito Jesus e O servi o melhor 

que pude. Quando vejo as oportunidades que vocês 

têm para servir o Reino, sinto inveja no bom 

sentido. Se você é um grande artista e está vendo o 

trabalho de outro grande artista, você pode dizer: 

“Eu faria de outra forma.” Sua visão seria diferente. 

Ao  mesmo tempo você admiraria e respeitaria o 

trabalho feito por seu colega.  É assim que são as 

coisas para nós. Olhamos com grande respeito e 

admiração  o modo de vocês se conduzirem nestes 

tempos. Estamos sempre prontos para  aconselhar 

ou encorajar. Vocês entendem? Somos como 

soldados que enfrentaram os mesmos inimigos e as 

mesmas estratégias adversas. Quando estiverem 

encurralados, devem pedir nossa ajuda, sabendo 

que nossa perspectiva é celeste, por assim dizer, e 
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podemos ver mais claramente o que os espera.  

Assim podemos ajudá-los a evitar possíveis perigos 

e armadilhas.  Sou Antonio. Amo vocês ternamente 

e considero-os os meus amigos mais próximos.  

Quero apenas ajudá-los e continuo a agradecer a 

Jesus por permitir que eu me comunique com todos 

vocês da terra.  Sou amigo de vocês. Falem 

comigo. Permitam-me ajudá-los.Somos numerosos 

e se vocês têm amigos no céu, vocês devem pedir 

a ajuda deles agora porque receberam maior poder 

intercessor durante este tempo. Vamos  todos 

cooperar para ajudá-los a efetuar esta transição e 

depois a terra será de beleza incomparável.   A 

única preocupação que vocês devem ter é servir em 

cada dia. Tudo o mais estará aos cuidados do céu. 

Nunca percam a coragem porque verdadeiramente 

não há razão para isso. 

10 de Julho de 2004                                                                                  

Santo Antônio  

Irmãos e irmãs do mundo, dissemos-lhes muitas 

coisas. Falamos sobre mudanças e trevas.  

Falamos de perseguições. Falamos sobre amor, 

paz e oração. Hoje quero falar sobre a morte. São  

muito numerosas as almas da terra que temem a 

morte. Queridas almas, destinadas a virem para o 
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céu, vocês não deveriam ter medo de morrer. É 

somente através da morte de seu corpo que sua 

alma pode realmente viver.  Espere este momento 

com alegria, não com medo. Considere uma criança 

no seio materno. Seria justo que ela permanecesse 

lá por medo da vida? Vocês riem diante de tal idéia, 

contudo é exatamente a mesma coisa ter medo da 

morte? Talvez a criança temesse a vida porque é 

uma mudança para ela, e você teme a morte 

porque é uma mudança para você. Mas da mesma 

forma que você diria à criança que a vida é 

maravilhosa, estou lhe dizendo que o céu é 

maravilhoso e que o dia de sua morte é o 

verdadeiro dia de seu nascimento porque sua alma 

nasce para a eternidade. É uma coisa boa. É uma 

alegria para todos aqueles que seguiram Cristo. 

Toda a sua fé, todos os seus sacrifícios, todos os 

seus atos de fidelidade serão justificados e 

recompensados. Pare de temer a morte porque isto 

fará você se agarrar à vida de tal forma que não 

será capaz de viver livremente. Reflita sobre isso, 

se este conceito lhe escapa. É importante. Quero 

ajudar você a viver sem medos então, por favor, 

chame-me se você tem medo da morte. O medo 

entrava sua espiritualidade, então é preciso 

erradicá-lo. Filhos, virá um tempo em que vocês 
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verão mortes em grande quantidade. Certas 

sociedades que sofreram fome ou guerra, já 

passaram por esta experiência. Para um cristão tal 

experiência muda o modo de viver. Isto é bom. 

Todos aqueles que passam pela experiência de 

acontecimentos trágicos como estes 

compreenderão que eles são mortais enquanto 

vivem na terra e que eles podem morrer em 

qualquer momento. Mas o verdadeiro cristão é 

encorajado a servir, porque nenhuma outra coisa 

tem valor quando você pode ser chamado  

abruptamente ao céu.  Não há razão para se 

acumular tesouros na terra, se você vai separar-se 

deles  dentro em breve. Os homens das regiões 

ricas também deviam entender isto, mas não 

entendem. Existe, nestas regiões, o falso 

sentimento de que o homem controla seu destino. 

Isto cria uma atmosfera na qual as almas vivem 

para o mundo. Elas estão tão ocupadas que não se 

dão bem conta da magnitude da realidade em 

comparação com seu pequeno círculo de vida. Isto 

mudará caros amigos quando as provações e a 

morte se infiltrarem no círculo de vida destas 

pessoas. Não falo isso com alegria, creiam-me, por 

favor. Digo isto solenemente. Contudo isto tudo é 

bom, porque as almas voltarão a levar em conta 
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Deus, o céu e o serviço a Deus durante a vida. Esta 

mudança é necessária e ela virá. Nós nos 

alegraremos, eu e vocês, quando Deus introduzir 

estas mudanças. Rezem e façam silêncio, tanto 

quanto possível. Deste modo ajudaremos Jesus a 

encher vocês de paz.           
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Parte Dois    

Santos — Semana Dois 

12 de Julho de 2004                                                                    

Santa Gertrudes 

Queridos irmãos e irmãs, como vocês são 

corajosos, lendo estas palavras com fé. Agora há 

necessidade de haja um movimento generalizado 

para o desprendimento. Tentem se concentrarem 

nas coisas e objetivos do céu, mesmo enquanto 

ainda permanecem no mundo. Desta forma vocês 

se desligarão do mundo de maneira mais eficaz e 

verão os frutos destas palavras em suas almas. 

Palavras são simplesmente palavras, como vocês 

sabem, até que elas comecem a ter um impacto em 

comportamentos e hábitos e, claro, nas  almas. Se 

vocês assimilarem estas palavras calmamente, elas 

criarão raízes em suas almas e desta forma todos 

os tipos de flores exóticas começarão a florescer. 

As graças estão lá, meus amigos. O céu precisa de 

um espírito decidido que se colocará em silêncio 

para que estas graças possam criar raízes.  Não 

deixem que estas graças se percam. Às vezes, as 
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almas aceitam as graças e admiram a beleza delas. 

Elas compreendem bem o valor destes dons 

celestes. Mas uma coisa é admirar o trabalho de um 

cobertor ou acolchoado, outra coisa é cobrir-se com 

ele e deixar que lhe aqueça, que é a verdadeira 

função dele. A verdadeira função destas palavras e 

das graças que as acompanham é o crescimento de 

sua alma. Queremos abrir o caminho da mudança 

em suas almas. É preciso exercitar suas almas 

agora e para isso é necessário minimizar a atenção 

que vocês dão ao mundo e maximizar a atenção 

que dão a sua fé. Jesus está com vocês, e espera 

que vocês prestem atenção a Ele para que Ele 

possa pegar cada um pela mão e começar uma 

caminhada de união com vocês. Não recuse nada a 

Ele para não limitar o que Ele pode fazer em você. 

Dê-Lhe tudo. Peça a Ele sempre ao longo do dia o 

que você pode fazer para Ele. Faça isso sem medo, 

compreendendo que se Ele lhe pede para fazer 

algo, Ele lhe dará as graças necessárias para fazer 

o que Ele pediu. Vocês não têm nada a temer, 

pequenas almas. Sinto um imenso amor por vocês 

e compreendo-os bem, assim como todos os outros 

santos. Repetimos isto a vocês para que não se 

esqueçam e lembrem-se  de recorrer a nós em 

momentos difíceis ou quando estiverem com medo. 
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Muitas coisas poderão causar medo, mas de um 

modo geral se vocês estiverem conformados com 

Jesus seus medos serão de fácil controle. Vocês 

saberão quando estão negligenciando suas 

orações, meus amigos, porque então os medos 

começarão a surgir em suas mentes. Quando eu 

sentia medo eu me punha a louvar a Deus. Deste 

modo eu transformava o medo em uma oração me 

exercitava em permitir que Jesus erradicasse meus 

medos. Ele sempre o fazia. Torno a repetir: peçam 

as graças, pois elas estão à sua disposição. Não 

pensem que seus medos possam impedir que 

sintam a alegria de Jesus.  Se isto acontece é 

porque há algo de errado e é muito provável que 

você precise rezar mais. Usamos palavras simples 

porque o céu nunca causa confusão. A confusão 

não vem do céu, compreendam que ela vem do 

inimigo do céu. A confusão, assim como o medo, é 

um sinal da presença do inimigo. Esperem às vezes 

terem que lutar com pequenas cruzes, e assim não 

ficarão alarmados e nem prestarão muita atenção. 

Quando a cruz da confusão ou do medo se tornar 

pesada ou evidente, refugie-se em seu dever e 

revista-se com o manto da oração. Todos nós 

carregamos estas cruzes, queridos amigos. Nós os 

entendemos e os ajudaremos. Estes tipos de 
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sofrimentos não significam que não estejam 

servindo bem a Cristo. Pelo contrário, seria muito 

agradável caminhar sempre na paz da ignorância, 

mas se você é discípulo de Jesus, não é assim que 

viverão, creiam-me. Digo-lhes isto com o coração 

tranqüilo porque nós, no céu, vemos com muita 

alegria a bela e corajosa maneira com que 

aceitávamos tais cruzes. É um pouco como fazer 

uma corrida contra si mesmo e ganhar. Olhamos 

para o que passamos e dizemos: “Aquele medo 

poderia ter me atrapalhado em servir a Cristo,  mas 

mantive meus olhos fixos em Cristo e não permiti 

que isto acontecesse.”  Que bom! Você também 

dirá isto e também se alegrará ao ver o que fez.           

13 de Julho de 2004                                                                                

Santa Gertrudes 

 Queridos irmãos e irmãs, junto com o 

desprendimento vocês devem praticar a humildade. 

Vocês têm palavras do céu, mas o que farão com 

elas? Vocês entenderão que Deus os está 

chamando para serem apóstolos?   

Verdadeiramente, é este o caso. Você respondeu a 

este chamado? Vocês serão os primeiros no céu, 

meus amigos, mas devem permitir a si mesmos 

serem os últimos na terra. Foi lhes dado enorme 
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nutrição espiritual, juntamente com graças 

espirituais. Não  desperdicem  estas graças, 

continuando a caminhar sintonizados com o inimigo. 

Destaquem-se do grupo que segue o mundo e 

sigam a nós, seus amigos do céu. Somos  humildes 

porque nos comparamos a Cristo. Comparem-se a 

Ele e também serão humildes. Quando vocês são 

humildes Ele pode torná-los grandes. Isto não é 

difícil de entender se vocês estão desprendidos do 

mundo. O céu é totalmente diferente. Reflita na 

maneira de pensar mundana, pensando exatamente 

de forma contrária, você estará, na maioria das 

vezes, pensando em termos celestes. Eu  os amo 

muito. Todos nós amamos muito vocês. Quero que 

vocês tenham êxito para o bem de Jesus, mas 

também para o bem de vocês mesmos. Minha 

maior alegria no céu vem de saber que servi a 

Jesus da melhor maneira que pude, apesar dos 

meus numerosos defeitos,  enquanto estava na 

terra. Reflita em silencio sobre o que Ele quer de 

você e então faça o que Ele quer. Não adie dizendo 

que o servirá mais tarde porque Ele está lhe 

chamando para servir agora. Este é um tempo de 

grande graça, mas também é a calma antes da 

tempestade. A tempestade virá, meus amigos. 

Estejam certos disto. Jesus, em toda Sua 
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misericórdia, está preparado para agir. Nós, no céu, 

também estamos preparados. Estamos todos 

prontos para o ataque, por assim dizer.  Sei que 

muitos de vocês pressentem isto e vocês não estão 

enganados. Não fiquem satisfeitos consigo 

mesmos. Também não tenham medo. Porque ter 

medo? Vocês  correm o risco de morrer em cada 

dia, ao levantarem-se de seu repouso.  Bem pior do 

que morrer hoje, seria levantar-se e não servir 

Jesus.  É assim que nós pensamos e quando vocês 

vierem ao céu, e vocês virão, vocês também 

pensarão assim. Sirvam durante este tempo de 

calma. Divulguem nossas palavras. Encorajem as 

almas que estão buscando a Verdade. Levem a 

Verdade às almas que estão desanimadas no 

mundo e não sabem nem  buscar a Verdade. 

Engajem-se no serviço a Cristo e não permitam que 

nada os  faça parar de servi-Lo. Comecei falando 

de humildade. Estes dois conceitos estão  então 

ligados. Você é um apóstolo escolhido, mas é  

preciso ser humilde para não afugentar os outros. 

Se passarem tempo com Cristo cada dia, vocês 

permanecerão humildes.  Muitas pessoas, depois 

de convertidas a Cristo, pensam que são superiores  

ao resto da humanidade.  Elas pensam  ter atingido 

a santidade simplesmente porque mudaram de 
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caminho. Eu lhes asseguro pequenos servidores 

que é graças à ascensão que vocês atingem a 

santidade.  Quanto mais alto subirem, mais 

humildes serão. Não se considerem nunca  

superiores  a quem quer que seja. Não é assim que 

conseguirão conquistar amigos para Cristo. Assim 

confirmarão a propaganda do inimigo  que os 

Cristãos se consideram superiores aos outros. Os 

verdadeiros Cristãos, é claro, não pensam assim. 

Vocês compreenderão estas coisas através da 

presença do Espírito Santo em vocês. 

Simplesmente, eu, Gertrudes, estou  advertindo-os 

de uma armadilha em que poderiam cair. Pratiquem 

a humildade. A batalha se ganha no silêncio de sua 

alma, querido amigo. Lembrem-se de usar-nos para 

ajudá-los.  

14 de Julho de 2004                                                                              

São Damião 

Saudações meus irmãos e irmãs da terra. Tenho muito 

para lhes dizer. Observo suas dificuldades e 

compreendo suas lutas. Contudo vocês caminham com 

Jesus, e se permanecerem conscientes de Sua 

presença, vocês se tornarão mais fortes e confiantes. 

Muitas de suas dificuldades podem ser minimizadas 

através de constantes atos de Santa indiferença. Jesus, 
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assim como as numerosas pessoas que O ajudam, 

precisa de você para ser Suas mãos, Seu coração, e 

Seu representante. Para Ele é muito fácil efetuar Sua 

obra através de você. Você é parte de Sua obra, mas 

não é a obra toda. Deixe-me explicar isto melhor. Se 

você permanecer pequeno, compreendendo que sem a 

ajuda de Deus você nada pode, Ele pode fazer grandes 

coisas através de você.  Quando o homem se enche de 

orgulho e acha que é ele quem faz tudo, aí começa o 

problema.  O ego é um amigo difícil e um dirigente 

tirano.  Mantenha seu ego sob controle e entenda que 

seu mérito está em obedecer a Jesus.  Não credite a si 

mesmo o que Jesus faz através de você.  Ele não 

poderá dar a você grandes missões se seu ego se 

enche de orgulho a cada sucesso. Quando seu trabalho 

é coroado de êxito, louve a Deus. Quando seu trabalho 

não dá  bom resultado, louve a Deus. Quando o sol 

brilha, louve a Deus. Quando a chuva cai, louve a Deus. 

Entendeu? Você serve a Deus e Ele fará grandes coisas 

através de você. Estas grandes coisas nada têm a ver 

com você, exceto que você permitiu que o céu usasse 

você como instrumento. Seu mérito no céu não 

dependerá da grandeza de sua missão ou da grandeza 

daquilo que Cristo faz por seu intermédio. Seu mérito 

refletirá o trabalho que você fez em sua alma, 

dominando seu amor próprio, o aperfeiçoamento de 

suas virtudes e o amor que você permitiu que fluísse a 

outras almas através de você. Irmãos e irmãs, estou 

tentando prepará-los porque vocês verão, dentro em 
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breve, acontecer grandes coisas e não quero isto os 

encha de orgulho e vaidade. Vocês evitarão isto se 

perseverarem na oração, passando sempre tempo com 

Jesus. Não  é sem motivo que lhe dizemos isto. O risco 

sempre existe, mas vocês superarão estas tentações. A 

alma que segue Cristo nos dias de hoje, a alma que está 

comprometida com a missão de misericórdia que Cristo 

está desenvolvendo, esta alma será veículo de 

propagação de numerosas graças. Não quero que meus 

irmãos e irmãs caiam na armadilha de se atribuírem o 

mérito daquilo que o Salvador está fazendo. Isto 

bloqueia o fluxo de graças.  Vocês vão ver muitas coisas 

extraordinárias, meus amigos. Vocês devem manter-se 

calmos e aceitar tudo em um espírito de santidade e 

humildade. Estes tempos necessitam destas ações 

extraordinárias do céu.  Estas mensagens trazem, em 

seu bojo, numerosas graças de conversão, então dêem 

o melhor de vocês mesmo para divulgá-las, seguindo 

Suas orientações e indicações. Não hesitem em recorrer 

a nós, seus companheiros do céu, para ajudá-los em 

todas as coisas, quer seja nesta missão ou quer seja em 

seu trabalho espiritual. Minha última orientação para 

hoje é a seguinte Levantem-se cada manhã e trabalhem 

sua alma. Esta é sempre a sua prioridade. Passem 

algum tempo em oração. Seja um amigo bem próximo 

de Jesus Cristo, não só no serviço, mas também em 

comunhão de espírito. Assim você terá certeza de que o 

trabalho que faz é  Dele e seu. Se você perceber que 

não está rezando o suficiente, você começará logo a ver 
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os sintomas. Você se ofenderá. Você sentirá medo, 

ansiedade e perderá a confiança. Estes são os sintomas 

de que você precisa passar mais tempo rezando.                                        

Esta será uma tentação para vocês, apóstolos destes 

tempos e, é por isso que nós, seus amigos do céu, 

estamos advertindo-os. Caminhem sempre conscientes 

de que o exército dos santos os escolta.                      

15 de Julho de 2004                                                                                         

São Damião 

Meus irmãos e irmãs vocês estão servindo Jesus e isto 

deve dar-lhes uma imensa alegria. Não existe nada mais 

importante do que dizer “sim” a Ele em cada dia e 

caminhar na fé. Freqüentemente vocês não se dão conta 

das numerosas ocasiões em que Ele os usa ao longo do 

dia. É normal porque vocês são  Seus servidores. Eu 

descobri que a minha maior força vinha de permanecer 

no presente. Eu nunca entrava em pânico porque nunca 

me preocupava com o futuro. Para mim era suficiente 

servir a Cristo em cada momento, em cada pobre 

criatura que Ele colocava em Meu caminho. Quanto 

mais você serve, maior alegria você tem em servir. 

Alguns de vocês já perceberam isto.  A pessoa se torna 

um melhor alpinista quando está subindo, e a trilha para 

o céu, não obstante as dificuldades, torna-se apenas a 

tarefa de todos os dias.  Como são maravilhosos os 

servos nos quais Jesus hoje confia.  Logo haverá um 

exército de servos para trabalhar com você, pois Jesus 
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está chamando muitos e enviado grandes graças para 

capacitar as almas a ouvirem Seu chamado. Muitos 

servirão nestes tempos e as almas serão salvas. Por 

favor, meu amigo, coloque Jesus em primeiro lugar em 

cada instante. Este não é um tempo para  engajamento 

morno. É um tempo para negar-se a si mesmo e para 

doar-se totalmente a Jesus. Comece  esta jornada e 

você  verá o que Ele pode fazer por seu intermédio, se 

estiver disposto a permitir que Ele trabalhe. Mantendo 

seu ego firmemente sob controle, você se maravilhará 

com a bondade de Jesus e a preparação que Ele lhe 

deu, sem que você tivesse consciência disso.  Use todas 

as suas aptidões e forças e sirva ao Reino. Nós todos 

ajudaremos você, como incessantemente estamos lhe 

dizendo. Vocês pedirão nossa ajuda e nós gostaríamos 

que vocês se acostumassem a fazê-lo rapidamente, 

para que isto seja um reflexo instantâneo quando vierem 

as dificuldades. Irmãos e irmãs, o tempo das trevas 

terminou, é verdade, mas o inimigo ainda não foi 

eliminado. Ele reúne as almas que o servem para 

perseguir os filhos de Maria. Ele procura eliminar Deus 

do mundo de Deus.  Vocês são testemunhas deste 

processo, mas agora vocês sabem que há almas contra-

atacando. Os filhos dos Céus estão acordando e 

sacudindo a letargia que os dominava. Então agora a 

batalha começa para valer. Assim seja. O céu está 

pronto. Vocês estão prontos. Deus ganhará novamente 

Seu mundo e Seus filhos estarão em segurança, mas 

não sem lutas e é para isso que estamos preparando 
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vocês através destas mensagens. Filhos de Deus, as 

almas escolherão de que lado ficar de maneira evidente. 

As almas que seguirão o inimigo perseguirão os 

discípulos de Deus e farão isto com prazer.  Nunca foi 

costume de Deus responder ao mal com o mal, ou 

permitir que Seus filhos o façam. Vocês são chamados a 

responder com amor.  Vejo que há numerosos leitores 

que param aqui.  É difícil, eu sei.  Tive muitos inimigos 

na terra e era difícil para mim, particularmente quando 

eu estava sendo castigado por fazer o bem, em tempos 

em que poucos tinham disposição para me ajudar.  Eles 

reagiam  caluniando-me.  Estou dizendo isto para que 

vocês saibam que sei do que estou falando e sei que 

isto será um grande desafio cristão. Mas para nós, os 

santos, estes desafios eram a nossa vida, e para vocês 

também deve ser assim. Não tenham medo de não 

servir. Vocês cometerão erros, como eu também cometi, 

mas de uma maneira geral Jesus os usará com sucesso, 

para fazer Sua vontade. Amem seus inimigos. Esta é a 

mensagem que sempre é a  Sua mensagem. Eu os 

ajudarei. 

16 de  Julho de 2004                                                                            

São Mateus  

Envio minhas saudações aos meus irmãos e irmãs 

de terra. Estou feliz em poder falar-lhes e 

impaciente em saudá-los, aqui no céu, quando 
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tiverem terminado seu tempo de vida na terra. 

Como o tempo passa depressa, caros amigos. Não 

se preocupem com o sofrimento, pois ele é 

realmente breve, mesmo quando dura uma vida 

inteira. Vim dar a minha contribuição para  

esclarecer vocês. Vocês estão recebendo esta 

ajuda extraordinária, porque receberam desafios 

extraordinários, em que participam em um tempo de 

grandes dificuldades. Mas é também possível sentir 

grande alegria, como vocês sabem, e os 

verdadeiros discípulos acharão estes tempos 

estimulantes. Quanto menor e mais humilde você 

se tornar, maior é o fluxo de graças que pode fluir 

através de você para o mundo. Jesus  fica 

agradecido a você, você sabe disso. Chame tantos 

servidores ao redil, quantos você puder.  Não receie 

dizer às almas que Jesus precisa da ajuda delas. 

Você deve encorajar os outros a tomarem sua cruz 

e prosseguir, pois quanto maior for o número de 

servidores, mais rapidamente e facilmente  as 

tarefas serão executadas. Agora quero falar-lhes 

sobre algo que é menos evidente. Irmãos e irmãs, e 

posso chamá-los queridos amigos, virá um tempo 

em que a escolha entre Jesus e o mundo  terá um 

certo custo. Quando isto acontecer numerosas 

famílias ficarão divididas, porque muitas almas 
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dirão:  “Sim, eu servirei,mas não até a morte e nem 

se isto custar meu conforto e bem estar.” Mas você, 

o que Jesus está lhe pedindo?  Ele está lhe pedindo 

para servir um pouco? Ele quer possuir uma parte 

de sua pessoa deixando o resto ao mundo? Jesus 

parou ao pé do Calvário e disse: “Quero amar estas 

almas, mas não até a morte?” Não, meus amigos. 

Jesus subiu o Calvário  e terminou a obra da 

redenção.  Isto custou algo a Ele. Custou tudo a 

Ele. Mas Ele perseverou. Então o que você acha 

que Ele está lhe pedindo? Você deve dar-se 

inteiramente a Ele. Você deve tomar esta decisão 

agora e nunca voltar atrás, custe o que custar.   Virá 

um tempo em que as famílias ficarão divididas. Isto 

lhe causará muita dor, meu amigo, é verdade. Mas 

você não se desviará do caminho. Vocês estão 

sendo chamados a nunca se desistirem de seguir 

Jesus. Você foi escolhido como um apóstolo destes 

dias para completar a missão que o grande Deus 

lhe confiou. É possível que você tenha  certa 

compreensão de sua missão e esteja caminhando 

conforme ela, mas ainda  há muitas coisas que 

virão. Sou Mateus. Amo vocês ternamente e 

congratulo-os por seu serviço ao Deus de todos. 

Compreendam que quando vier a separação, vocês 

receberão muitas graças, e vocês, que se decidiram 
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por Cristo não terão que tomar nenhuma decisão. 

Vocês subirão o Calvário com Ele e se juntarão a 

nós como amigos leais do Salvador. Estejam em 

paz, em relação a tudo isto. Deus ouvirá suas 

preces por seus familiares. Dizemos estas coisas a 

vocês para que vocês abracem  sua missão com a 

devida seriedade. Nós não os abandonaremos  

durante os tempos de dificuldades.   Vocês terão 

estas palavras de Verdade, verdadeiramente, das 

quais graças fluirão abundantemente.  Vocês terão 

também a nossa companhia, por meio de muitos 

profetas. E vocês terão muita alegria naqueles dias, 

caros amigos. Vocês terão alegria.          

17 de Julho de 2004                                                                          

São Mateus     

Irmãos e irmãs, vim trazer-lhes palavras de 

encorajamento. As palavras e pensamentos contidos 

nestas mensagens são um exemplo da grande 

misericórdia de nosso Deus do céu. Vocês ficarão tão 

agradecidos por terem servido, quando forem chamados 

à sua morada eterna. “Não há nada mais lamentável do 

que o arrependimento que terão se disserem „não” a 

Jesus durante estes dias. Conhecemos Jesus, tanto 

como homem, tanto como Deus.  Ele é todo amor. Ele é 

a bondade personificada. Ele nos encoraja e edifica. Ele 

nunca abandonará você na tristeza, a menos que você 
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se distancie e caminhe sem a determinação de servi-Lo. 

Passe sempre certo tempo em silêncio com Ele, pois  

você se sentirá revigorado e disposto. Pessoalmente eu 

obtive toda a minha coragem de Jesus Cristo, quer seja 

na presença física Dele ou não. Verdadeiramente, eu me 

sentia unido a Ele, pois permitia a Ele unir-se a mim.  

Vocês também podem fazer isso. Isto faz parte das 

oportunidades que vocês têm nestes dias especiais. 

Jesus deseja trabalhar através de você. Para isto Ele 

precisa estar unido a você. Você gostaria de caminhar 

com Jesus, constantemente unido a Ele e sempre em 

Sua presença? Você pode. Basta que você tome a 

decisão e peça a Ele para estar com você. Quando você 

tiver feito isto, não O ignore nunca nem O trate com 

tanta familiaridade a ponto de se esquecer Dele. Ele é o 

seu amigo mais próximo, seu conselheiro sempre 

presente. Pense em seus problemas atuais. O que 

Jesus diz deles? Qual é a Sua opinião? O que Ele quer 

que você faça em relação aos seus combates ou 

conflitos. Se você não sabe a resposta é porque você 

não está fazendo as coisas de forma correta Passe 

tempo em silêncio com Ele e pergunte-Lhe. Eu vivi 

assim. Ao longo do dia eu dizia: “Jesus o que queres 

que eu faça?” "Jesus, como Vós ides lidar com isto?” 

Ele lhe dará a resposta e você alcançará o objetivo Dele, 

comportando-se como outro Cristo na terra. Irmãos e 

irmãs, não queremos fatigá-los, com repetições de 

lições. Mas, devido à nossa experiência, como seres 

humanos, sabemos que freqüentemente vocês precisam 
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aprender a mesma lição muitas vezes. A repetição e a 

pratica levam à perfeição.  Temos consciência disto. Nós  

aprendemos, como todo mundo,fazendo muitas vezes 

os mesmos erros, e reaprendendo  estas importantes 

lições. Jesus está com vocês. Jesus nunca os 

abandonará. Não tenham medo e não tomem nenhuma 

decisão importante seu o conselho Dele.   Se você vive 

co medo é porque há algo de errado.  Se você fica em 

pânico é porque há algo de errado.  Se você sente 

antipatia pela maior parte de seus irmãos e irmãs, é 

porque há algo de errado.  E se você se julga melhor do 

que a maior parte de seus companheiros apóstolos, 

você está em dificuldades. Estou fazendo uma piada 

para não parecer muito sério.  Eu falo dessas coisas 

sérias e acho que tenho que aliviar seu humor. Nisto 

tudo vocês devem ter uma sensação de libertação 

porque quando Jesus está dirigindo sua vida vocês 

estão libertos.  Imaginem  o peso de fazer isto sozinho? 

Imagine o peso de cometer erros, se você de novo for 

dirigir sua vida? Na verdade, assim que você começa a 

andar com Cristo, seria muito traumático romper e ficar 

só.  O mundo de novo pareceria o lugar assustador que 

é para os que não crêem.  Amo-os apaixonadamente. 

Nós todos os amamos assim. Estamos tão impacientes 

para poder ajudá-los. Podemos  dar-lhes os mais belos 

conselhos. Falem conosco freqüentemente e nós 

encontraremos os meios de ajudá-los e de obter 

magníficos dons e graças de nosso Deus. A paz esteja  
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com vocês, queridos amigos apóstolos. Vocês estão em 

boa companhia.       
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Parte Três:                                                      

Santos - Semana Três  

19 de Julho de 2004                                                                  

São Cristóvão 

Envio saudações sinceras a todos os meus irmãos e 

irmãs da terra. Rezo para que vocês agradeçam 

frequentemente a Deus por estas magníficas graças. As 

almas que compreendem verdadeiramente estas 

mensagens sabem quanto este dom oferecido ao mundo 

nestes humildes volumes é extraordinário. Nós no céu 

agradecemos a Ele constantemente, tudo pedindo dons 

e graças ainda  maiores e mais numerosos. Almas da 

terra, nós compreendemos como pode ser difícil 

perseverar firmemente no serviço enquanto vocês estão 

em um corpo que exige muito, constantemente. 

Pratiquem a disciplina do corpo. Digam não a seu corpo 

de vez em quando de modo que seu corpo entenda que 

sua alma é quem manda.  Se seu corpo for dirigir, sua 

alma não terá as honras que deveria.  Para que sua 

alma respire, cresça e floresça seu corpo deve ser 

disciplinado. O jejum é uma boa maneira de informar a 

seu corpo que ele não manda.  Quando vocês jejuam, 

vocês negam seu corpo e nutrem sua alma. Sua alma se 

torna forte e confiante neste período. Quando vocês 
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jejuam, o inimigo fica fraco e ineficaz em sua vida. Posso 

pedir-lhes para escolherem dois dias por semana, nos 

quais vocês se privariam de alguma coisa que seu corpo 

gostaria de ter?  Se você  não está acostumado a jejuar  

não precisa começar com um jejum  rigoroso  e não 

encorajo vocês a fazerem  isso. Comecem aos poucos, 

com pequenos sacrifícios. Mantenham-se ocupados  e 

não prestem atenção ao seu corpo. Pensem em Jesus, 

no céu, em nossa bela Mãe Santíssima, nos anjos, e 

naquilo que gostariam de conversar conosco, seus 

amigos celestes, quando chegarem aqui. Pensem nas 

perguntas que                                                                                                                                          

querem fazer a Jesus. Pensem naquilo que gostariam de 

aprender quando chegarem ao céu. Pensem  na beleza 

de participar de uma missão mundial de misericórdia. É 

isto que vocês estão fazendo, vocês  sabem.  Agora 

vocês  fazem  parte da equipe de Cristo e nós estamos 

trabalhando juntos para salvar muitas almas antes que 

as mudanças comecem. Que honra a sua, meu amigo, 

que Jesus lhe chama  assim.  Não pense no seu corpo. 

Trate-o com respeito e dignidade, cuidando de suas 

necessidades, mas não o mime. Descanse, alimente-se, 

faça exercício físico.  Jesus não está lhe pedindo jejuns 

rigorosos ou penitencias severas. Mas Ele ficará muito 

contente se você se privar um pouco. Jejue para o céu, 

jejue para Jesus.  Jejue pela terrível infelicidade e vazio 

que prevalecem em seu mundo.  Se você tentar jejuar e 

não conseguir atingir seu objetivo, perdoe-se e tente 

novamente no dia seguinte.  Faça tudo em paz, mas 
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tente.  Estou tentando fazer você entrar em treinamento 

espiritual.  Queremos que você seja manso em espírito 

mas forte na capacidade de servir a Cristo.  Não perca 

tempo preocupado e comparando-se com os 

outros.  Apenas sirva.  Trabalhe sua alma  nesta vida em 

que Jesus colocou você.  Claro que você precisa manter 

o quadro geral em vista, mas não de forma que 

negligencie os deveres de sua vocação, tais como sua 

família.  Algumas pessoas pensam que devem servir a 

Cristo em uma glória esfuziante quando na verdade são 

chamados a servir em quieta humildade.  Se você for 

chamado a servir na glória você vai saber, 

acredite.  Caso contrário, cuide de seus deveres na 

obscuridade e com alegria. São seus pequenos atos 

silenciosos de amor e privação que propulsionará esta 

missão à sua realização. Eu amo todos  vocês .  Vocês 

conhecerão numerosos   santos, nos dias que vêm.  

Eles são pessoas simples  que terminaram seu tempo 

de vida na terra e que fizeram bom combate.  Então  

somos soldados experientes e agora viemos ajudar 

nossos irmãos e irmãs da terra.     

19 de Julho de  2004                                                                                                       

São Cristóvão  

Meus irmãos e irmãs do mundo, vocês dão a maior 

glória a Deus pela sua fé.  Seu mundo se tornou 

cínico e desconfiado. Está na  moda ser cético e 
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questionar as motivações de quem trabalha para o 

bem. Vejo que este ceticismo se difundiu mesmo 

em círculos santos e no meio de grupos de 

servidores que anteriormente tinham rejeitado o 

ceticismo. Estou me  referindo  aos padres e 

religiosos agora, mas não somente a eles. Se você 

é um servidor consagrado de Jesus não seja cínico. 

Se você é cínico, é preciso que você examine onde 

está gastando a maior parte de seu tempo. Gaste 

mais tempo com Jesus e menos tempo com o 

mundo e perderá este sintoma de desespero. Ele 

será substituído por uma esperança cheia de 

alegria e a disposição de aceitar que todos os seres 

humanos são capazes de uma grande bondade. As 

almas mundanas acharão que você é um inocente.  

Bem, queridos amigos, se vocês  são almas santas, 

vocês são vistos como inocentes. As almas santas 

são como as  crianças. As crianças são inocentes. 

Isto é bom. Vocês  entendem? Sejam alegres. 

Sejam inocentes. Sejam suficientemente santos 

para compreender que a terra e tudo que ela 

encerra é criação de Deus em toda a sua beleza. 

Tudo isso Ele criou para servi-Lo com bondade. 

Não fiquem embaraçados por sua inocência. 

Tentem difundir esta atitude de alegre confiança no 

Salvador. Outras almas notarão isto, vocês podem 
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ter certeza, e então elas examinarão suas próprias 

atitudes. Elas serão forçadas a fazê-lo, se são 

cínicas e céticas conforme a moda atual do mundo. 

Irmãos e irmãs, esta nova sofisticação não vem de 

Deus. É assim que se manifestam as feridas. As 

almas constatam que as coisas não são como 

deviam ser. Elas não entendem o porque disto e 

adotam esta atitude para se protegerem. Em 

seguida elas se entregam de corpo e alma a este 

comportamento, o que dá oportunidade a 

ridicularizar tudo que é realmente bom. Mas, no 

fundo, são pessoas feridas. Esta atitude vai se 

difundir, acreditem, ela vai se tornar cada vez mais 

acentuada. O que isto significa para vocês, 

pequenos filhos de Deus? Bem, como já dissemos 

a vocês, primeiramente vocês se destacarão ainda 

mais pela diferença de comportamento. Em 

segundo lugar, isto fará com que se torne um 

desafio para vocês, permanecerem inocentes e 

cheios de esperança. Vocês receberão grandes 

graças, é verdade, mas se destacarão dos outros. A 

vantagem de se destacarem pela sua alegria e 

esperança é que as outras almas rejeitarão sua 

atitude de profundo e total desprezo sofisticado. 

Elas se sentirão atraídas por vocês, e suspeitarão 

que a Verdade está com vocês. Elas se juntarão a 



 

 52 

vocês. Vocês vêem como Deus conduz todas as 

coisas para o bem? Creiam nisto com todo o  

coração e terão a paz.  É a verdade. Sou um 

servidor escolhido de Deus e falo  somente a 

Verdade. Vocês serão como eu, falando a Verdade 

no seu mundo. Deus tirará o bem de todas as 

coisas. Estamos todos aqui para ajudá-los. Peçam 

a minha ajuda e começarei imediatamente a 

interceder por vocês. Tudo está bem. Tudo o que 

fazemos é preveni-los, com antecedências, das 

coisas que virão. Muitas almas aceitam as 

mensagens e outras as rejeitam. Novamente, isto 

sempre foi assim. Confiem em nós e acima de tudo 

confiem em Jesus.                                                                                                                    

20 de Julho de 2004                                                                                        

Santa Júlia 

Bom dia a vocês todos, meus irmãos e irmãs da 

terra. Estou muito feliz por poder falar-lhes 

diretamente.  Nós lhes falamos de modo indireto o 

tempo todo, mesmo que vocês não tenham 

consciência disto. Nós os induzimos a fazer certas 

coisas, nós os consolamos, colocamos grandes 

verdades em seus corações, sobretudo quando 

vocês estão lutando. Agora Deus dispôs que 

falaríamos a vocês claramente, como em uma carta 
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terrestre. Ele escolheu esta alma para anotar tudo 

para Ele, e nós enviamos nossas mensagens 

através dela. É muita bondade de Deus em permitir 

isto porque, embora sempre existam profetas, é um 

trabalho muito grande e estará bem completo. Claro 

que esta época precisou de auxilio celestial. Meus 

amigos, estamos  tentando estimular vocês a 

viverem para Jesus e para Sua santa vontade.  

Muitos fazem isto muito bem e vocês podem ver  

como Ele trabalha através de vocês.  Este é um 

estímulo que alimenta ainda mais a cooperação, 

claro.  Fiquem firmes agora.  Vocês se decidiram 

por Jesus e devem acordar a cada dia lembrando a 

vocês mesmos que são escravos Dele. Dêem a Ele 

seu dia em cada manhã e abandonem-se a Ele. 

Então vivam o dia todo conscientes de que Ele se 

serve de vocês para Seu serviço.   

Talvez Ele use você para limpar sua casa, em 

espírito de união com Ele. Neste caso Ele tirará 

grandes  graças de sua cooperação, as quais Ele 

usa para salvar almas.  Talvez Ele tenha colocado 

você no mundo.  Assim  Ele está usando você para 

ser uma testemunha  Dele, mesmo se talvez você 

nunca  pronuncie Seu nome.  Seu modo de ser 

Cristão é o seu testemunho e, realmente, Ele estará 

presente em cada compartimento em que você 
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entrar,  em cada encontro e situação que você 

estiver. Talvez você trabalhe com as mãos. Una seu 

trabalho a Jesus e assim Ele pode passar o dia 

inteiro com você, talvez repousando em sua alma 

acolhedora e obtendo grandes consolações de seu 

amor por Ele. Isto apaziguará Sua justa cólera, de 

modo marcante. Cada um de vocês, qualquer que 

seja sua tarefa, qualquer que seja sua atividade, é 

chamado a viver para Jesus. Aqueles dentre vocês 

que sofrem por estarem doentes devem estar 

particularmente conscientes de sua capacidade de 

consolar o Salvador. Ele não os abandonará jamais. 

Ele  usará cada uma de suas dores, cada uma de 

suas limitações, cada uma de suas frustrações, 

como um bálsamo para  Suas feridas, se vocês o 

permitirem. Imaginem-se podendo aplicar  um 

bálsamo curador extraordinário nas feridas do 

Salvador. Em verdade, vocês podem fazer isso, 

unindo suas provações  e doenças a Jesus. Se 

vocês olharem as coisas assim, não procurarão 

tanto se livrarem das provações, mas procurarão 

utilizá-las para o céu. Irmãos e irmãs, vocês sabem 

que nós queremos ajudá-los. Vocês sabem que nós 

os amamos. Somos numerosos , os que foram 

particularmente escolhidos para dar-lhes 

assistência, durante estes tempos. Seria bom que 
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vocês desenvolvessem relações de amizade 

conosco, durante este tempo de calma, antes da 

tempestade. Se  vocês estiverem espiritualmente 

treinados, reagirão de modo eficaz a qualquer coisa 

que surja em seu caminho. Cada região passará 

por mudanças diferentes, é claro, e cada alma 

receberá ajuda específica, em relação àquilo que 

ela viverá. Aceitem cada uma de suas experiências 

de vida como vindo diretamente das mãos de nosso 

Jesus e assim não farão nenhuma objeção. Tentem 

isso hoje. Cada  uma de suas situações de vida 

lhes vem diretamente de Jesus. Ele quer lhes 

ensinar alguma coisa. Ele quer introduzir-los no 

sofrimento de outrem, talvez para encorajá-los a 

rezar mais. Ele quer  atraí-los mais profundamente 

ao Seu Coração, ou talvez Ele queira ensinar vocês  

a serem pacientes. Façam isso para mim hoje. Eu 

sou Julia e quero ajudar vocês a ver cada e todo 

acontecimento de sua jornada como uma 

oportunidade para aperfeiçoar sua alma. Permita 

que eu lhe faça isso. Fale-me freqüentemente hoje. 

Pergunte-me o que Jesus está tentando ensinar-

lhe, e eu lhe direi. Considere este exercício como 

uma prática para aprendera trabalhar conosco, seus 

guias do céu. Você sabe que estamos aqui. Você 
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sabe que nós queremos ajudar você. Eis como 

vamos fazê-lo. Comecemos.            

21 de Julho de 2004                                                                                         

Santa Julia  

Irmãos e irmãs, espero seus pedidos. Quando vocês 

pedem  ajuda a um santo, ele imediatamente se volta 

para o Trono  e começa a rezar por vocês. Ele leva 

diretamente a Deus seu problema ou dúvida e pede as 

graças necessárias para ajudar você. Deus se compraz 

nas relações de amizade entre seus filhos porque  isto é 

outra manifestação de amor, o qual tem sua origina 

sempre Nele. Vejam, se vocês notam que um de seus 

irmãos ou irmãs da terra está em dificuldade e vocês 

fazem um esforço para ajudá-lo, isto é amor. Bem, 

queridos irmãos e irmãs, conosco é á mesma coisa.  

Seus pais, falando de um modo geral, aplaudiriam você 

por sua ajuda a seu  irmão ou sua irmã. Nosso Deus 

também é assim. Damos a Ele uma alegria imensa 

quando vamos ao Trono e suplicamos graças para 

vocês. Ele  gosta de ver-nos trabalhando juntos. Quando 

alguém O serviu bem na terra, Seu Coração é muito 

suave para com esta pessoa e ela pode obter Dele muita 

misericórdia. Você pode ir diretamente  a Jesus? Claro 

que pode.  Você deveria estar sempre unido a Jesus e 

confiar a Ele suas preocupações. Contudo, há ocasiões 

em que você perceberá que precisa de nossa ajuda e 

nós  estaremos prontos para ajudá-lo. Virá o tempo em 
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que o mundo parecerá estar imerso nas trevas. Vocês 

terão pouca esperança que Deus o transforme e permita 

que Sua graça renove a terra. Meus amigos, durante 

este tempo, vocês  recorrerão a nós. Deus  faz tudo para 

o bem de Seu povo e é muito importante lembrar-se 

disso nos tempos que virão. Não quero amedrontá-los, 

mas aos olhos dos infiéis parecerá que Deus executa 

Sua vingança.  Aos olhos dos fiéis parecerá que Deus se 

esqueceu deles. Para nós, do céu, a Verdade será que 

Deus prepara Seu retorno. Verdadeiramente, a hora das 

grandes trevas precede a aurora e será assim, durante o 

tempo de transição. Nós, os santos do céu, estaremos 

ativos e seremos enérgicos na ajuda às almas de 

nossos amigos da terra. Vocês pedirão nossa ajuda e a 

obterão. Nós lhes daremos muita coragem.  Nós 

ajudaremos vocês a perseverarem na fé e na esperança. 

Nós ajudaremos vocês até mesmo nas questões 

práticas, às vezes. Vejam, vocês estão sendo 

preparados. De fato, nós preparamos o mundo, por 

assim dizer, e não somente uma única alma. E, portanto 

nós estamos pessoalmente preparando sua preciosa 

alma. Meus queridos camaradas, vocês precisam disto, 

de qualquer forma. Sua morte pode vir hoje e você terá 

terminado. Estamos simplesmente dizendo a vocês que 

seu mundo vai mudar. Olhem para o mundo bem de 

perto. Será  que esta mudança poderia ser algo ruim? 

Se você pensa assim, você não está considerando as 

coisas segundo a perspectiva  de Jesus, pois  Ele não 

está contente com a situação em que o mundo se 



 

 58 

encontra. Não, é impossível dizer o contrário. Jesus não 

está contente. Esta frase é de uma gravidade extrema. 

Em verdade, tudo que existe de mais grave no mundo é 

nada comparado à gravidade desta frase. Jesus não 

está contente. Seu tempo de vida na terra é limitado, 

independentemente do que possa acontecer.  Use-o 

para servir.           

22 de Julho de 2004                                                                              

São Daniel 

Estamos felizes por vocês meus irmãos e irmãs.  O 

período de trevas tanto está terminando quanto está 

próximo.  A diferença entre as  trevas antigas e as que 

se aproximam é que no passado vocês viveram as 

trevas do pecado.  As trevas futuras serão trevas de 

purificação. Das duas eu espero a última com mais 

alegria.  Isto é óbvio porque o que vem das mãos de 

Deus é para nosso benefício enquanto que o que vem 

das mãos do inimigo trabalhará contra nós e para nos 

distanciar da Verdade.  Então, quando vocês pensarem 

sobre o futuro e sentirem o impulso muito humano do 

medo,  lembrem-se que Deus é quem está orientando as 

mudanças. Vocês não devem temer o que vem de Deus, 

porque Ele usará tudo para sua santificação. Vamos 

refletir sobre santificação. Santificação não é um 

acontecimento ou estado de espírito, mas sim um 

processo. Progredimos e vamos obtendo dons 

espirituais cada vez maiores e uma tomada de 
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consciência cada vez mais profunda. Somos  destinados 

a atingir certo grau de santidade na terra. É cooperando 

com a graça santificante de Cristo, através da oração, 

dos sacramentos e na nossa vida de cristão em geral, 

que alcançamos tal grau de santidade. Agora os meus 

amigos da terra não ficarão ofendidos se eu disser que 

do meu ponto de vista, o qual vem do alto do céu, vejo 

um mundo, no qual muitas almas, inclusive muitas 

daquelas que eram destinadas a serem grandes líderes 

espirituais, não cooperaram com o processo de 

santificação em suas vidas. Isto é mau. O mundo sofre, 

almas que estão próximas  desta pessoa que estava 

destinada a florescer, fenecem, e a própria pessoa não 

alcança o alto nível de santidade a  que estava  

destinada. Este fenômeno de “nom serviam” que se  

difundiu pelo mundo todo,  é um resultado das trevas, é 

claro, mas ele também alimentou as trevas. Agora falo 

das trevas do pecado, não das trevas da purificação.  

Depois das trevas da purificação, a qual é permitida por 

Deus, as almas servirão novamente. Elas cooperarão  

alegremente com o processo de  santificação  em suas 

vidas.  Irmãos  e irmãs haverá paz na terra.  Este será o 

resultado final. Mas, como para a santificação, é preciso 

passar por um processo para chegar lá. Este processo 

consistirá nas catástrofes em seu mundo. Este  período 

será um tempo em que as trevas do inimigo serão mais 

intensas e mais longas. Mas hoje digo a vocês que 

Nosso Senhor, na Sua Sabedoria e Misericórdia, está 

deixando o inimigo correr sabendo muito bem que o 
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inimigo, o mal no seu mundo, não poderá sobreviver. 

Saibam que se for dada muita corda a uma pessoa má, 

ela acabara por fazer mal a si mesma por sua própria 

culpa. Eis uma descrição geral do que vai ocorrer.  Para 

aqueles que, entre vocês, se opõem a isto, tentados pela 

cólera contra Deus por permitir ao inimigo agir, devo 

dizer que vocês estão reagindo muito tarde e sem muita 

energia.                                                                                               

Por favor, lembrem-se que, se a humanidade tivesse  

sido obediente, o mundo  não teria chegado a esse 

ponto.   Não se zanguem comigo agora, porque estou 

dizendo a Verdade. Tenho certeza de que mesmo em 

suas próprias vidas, vocês constatarão que houve 

ocasiões em vocês não cooperaram com Cristo.  Raros 

são aqueles que nos dias de hoje têm realmente 

cooperado. Estou  tentando  insultar vocês ou fazer de 

vocês meus  inimigos? Não. Eu também sou um grande 

pecador e se você ficar comigo você estará em 

companhia de um pecador reformado.   Não escondo os 

meus defeitos, porque foi vencendo-os que me 

santifiquei.   Sou seu amigo.  Chame-me para ajudar 

você. Quando você for tentado a pecar, grite: “Daniel, 

necessito  de graças.” Eu obterei as graças  que precisa  

e você triunfará. Não temam o futuro.  Ele pertence a 

Deus  
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24 de Julho de 2004                                                                                           

São Daniel 

Meus irmãos e irmãs, vocês têm dificuldade de se 

separarem de suas vidas terrenas. Precisam começar a 

ver sua alma como entidade separada deste mundo. 

Seu corpo, sua vida aqui são os instrumentos através 

dos quais sua alma se santifica. Sua vida é um meio 

para chegar ao fim. Vocês estão aqui para ganhar a 

eternidade. Vocês estão aqui para servir a Deus  durante 

seu exílio, longe do céu. Foi dito a vocês que devem 

ganhar o céu, enquanto vivem aqui na terra e isto é 

verdade. Mas, queridos amigos, tendo estado nos dois 

lugares, posso assegurar-lhes que ninguém merece o 

céu. Quando você vive para Cristo a terra é um lugar 

cheio de alegria para viver. E quando, depois de ter 

servido a Cristo na terra, chegamos ao céu?  Não há 

palavras para exprimir. Eu não consigo dizer-lhes nada 

exceto que suas maiores esperanças, os seus mais 

belos sonhos e desejos serão satisfeitos e sua 

experiência aqui excederá enormemente sua expectativa 

a ponto de você não acreditar ter nutrido esperanças tão 

medíocres. Imagine que você pode voar sem nenhuma 

ajuda, levado apenas pela sua própria vontade. Você 

pode voar assim tão alto, ou tão baixo, tão rapidamente 

ou tão lentamente e tão freqüentemente que desejar. 

Você pode ir onde quiser voando. O vento sobre seu 

rosto o encherá de felicidade. Você rirá muito alto pela 
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alegria que sentirá. Você se alegrará com a alegria dos 

outros que também experimentarão esta mesma 

habilidade com perfeição. Imagine que você jamais 

sentirá muito frio ou muito calor.  Você estará sempre 

em perfeito equilíbrio com os elementos, a menos que 

repentinamente, você sinta uma vontade  irresistível  de 

calor ou frio. Então isto lhe será dado para seu maior 

prazer. Provavelmente estou errado em tentar transmitir 

a você uma pequenina parte do que é o céu, porque isto 

é impossível.  Contudo acho que  preciso explicar-lhe 

um pouco porque você deve ser altruísta por um 

pequeno período de tempo.  Imagine estar com as 

pessoas que você sempre amou, tendo o mais perfeito 

entendimento entre vocês. Que aventuras vocês não 

partilharão! Queridos irmãos e irmãs, não se preocupem 

nunca com a morte. Por favor. A morte é a maior 

liberação que vocês podem imaginar. Deus já 

determinou o dia de sua morte. Este dia virá. E você 

estará pronto se serviu a Cristo. Você não sentirá 

nenhum pesar. Você não iria querer entregar seu corpo 

a Jesus e sentir que perdeu o objetivo principal de sua 

vida. Sirvam, meus queridos amigos. Sirvam. Sirvam 

Jesus. Sirvam uns aos outros. Sirvam aos estrangeiros. 

Sirvam. Os últimos serão os primeiros. Não procurem 

ser maior do que seus companheiros da terra. Não 

procurem o respeito e as homenagens na terra. 

Procurem apenas servir e, através de seu serviço, vocês 

aperfeiçoarão sua preciosa alma, a qual virá juntar-se a 

mim aqui. Nós os acolheremos, vocês podem ter certeza 
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disto. Nós nos alegraremos pela sua vinda  e você nos 

agradecerá por estas palavras, especialmente se você 

as guardar em seu coração e  deixar que elas o 

transforme. Você encontrará nestas palavras a maior 

sabedoria. Você verá isto.  Você não verá as graças que 

fluem destas palavras em sua alma e, através de seu 

serviço, nas almas de outros, mas você as discernirá 

porque elas lhe darão calma e recolhimento. Você 

refletirá sobre sua eternidade e o que  você gostaria de 

fazer para prepará-la. Foi lhe dado este dia, ou melhor 

este momento. Você tem certeza que verá o fim deste 

dia? Não. Talvez este instante, estes poucos momentos 

que seguem, será sua última oportunidade de fazer 

qualquer coisa para Jesus. É assim que você deve viver 

cada dia. Assim você servirá. Você não mudará 

imediatamente. Não espere isto. Lembre-se que a 

santificação é um processo. Mas você pode tomar 

imediatamente a decisão de mudar e iniciar o processo. 

Estou lhe dando bons conselhos. Um homem sábio, 

aceite os bons conselhos. Seja sábio. Sirva.       
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Quarta Parte:                                                                                         

Santos — Quarta Semana 

26 de Julho de 2004                                                                                

Santa Catarina de Sena 

Envio minhas saudações aos meus irmãos e irmãs que 

lutam tão corajosamente por Jesus. Estou com vocês.  

Nós, seus irmãos e irmãs do céu, conhecemos bem 

suas dificuldades. Vocês não serão nunca os primeiros a 

se confrontarem a qualquer que seja a dificuldade nesta 

família celeste. Há sempre alguém que enfrentou um 

combate semelhante. Peçam ajuda, meus irmãos e 

irmãs. Usem o céu. Usem seus amigos do céu. Peçam 

novos amigos ao céu, se forem confrontados a algo e 

não conhecerem ninguém no céu que tenha enfrentado 

o mesmo problema. Alguém intervirá e virá 

imediatamente em  sua ajuda. É possível que vocês não 

nos vejam lá, ao lado de vocês, mas nós estamos lá. Há 

níveis diferentes de conhecimento, e  normalmente as 

pessoas da terra não vêem os seres celestes de modo 

físico. Vocês simplesmente não têm olhos para tal visão. 

Em certas ocasiões, quando convém aos objetivos do 

céu, certas almas da terra recebem temporariamente 

olhos celestes para poder transmitir mensagens, ou 

serem fortificadas ou simplesmente  atrair a atenção das 
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pessoas para o céu e para Deus. Isto não é fácil para 

elas, pois elas não vêm imediatamente para o céu, mas 

precisam terminar seu trabalho. Às vezes, elas são 

muito só. Não queiram ter  este tipo de experiência, pois 

isto é, de fato, uma cruz por várias razões e grandes 

obrigações a acompanham. Vocês terão muitas cruzes  

sem precisarem procurar  outras mais ou cruzes 

adicionais. Abracem as cruzes que Jesus lhes deu. 

Freqüentemente as almas pensem que fariam mais com 

uma cruz diferente. Em geral esta é uma forma de 

rejeitar a tarefa que Jesus deu à pessoa. Lembre-se que 

Jesus deu a você  exatamente a cruz ou as cruzes que 

aperfeiçoarão sua preciosa pequena alma. Há trabalho 

para ser feito em sua alma, é claro. Você sabe isto. Se 

não houvesse trabalho para ser feito Jesus teria trazido 

você para o céu. Então, enquanto você estiver na terra, 

com trabalho para ser feito em sua alma, trabalhe. Nós 

sempre  dizemos a vocês  que devem servir. Talvez 

vocês se cansem de nossa repetição incessante, e 

pensem que nós não temos nada de novo para dizer ou 

que nossa perspectiva  é  enfadonha. Mas meus 

queridíssimos, amigos muito amados, falamos a vocês 

assim porque queremos que vocês façam o melhor e 

queremos que o maior número possível de almas 

desfrutem  deste maravilhoso céu conosco. Sabemos 

que é através do serviço aos outros e a Jesus que vocês 

se tornarão cada vez mais fortes. O inimigo não 

conseguirá desviá-los do caminho para Jesus e, indo por 

este caminho, vocês arrastarão muitos consigo. Vocês 
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podem não acreditar nisto, pensando que não são 

importantes, mas asseguro-lhes que através até do mais 

silencioso e humilde serviço,Jesus pode salvar muitas 

almas. Vejam Santa Terezinha do Menino Jesus, a 

pequena flor de Deus. Ela não era famosa. Não era rica, 

nem poderosa.  Viveu na obscuridade, servindo a Deus 

nas menores e mais humildes coisas. E, contudo ela 

ajudou a salvar numerosas almas e seu trabalho apenas 

começou. Sou Catarina de Sena. Eu também recebi a 

permissão de ajudar na salvação de muitas almas. 

Somos assistentes de Jesus. Estamos aqui para ajudá-

los também.  Juntem-se a nós, porque somos fortes. 

Vocês devem viver neste mundo sabendo que têm 

numerosos amigos, que também estão no mundo, 

ajudando-os. Vocês  têm um exército invisível para 

ajudá-los. Isto deveria dar-lhes muita força e coragem. 

Uma palavra de alerta, queridos irmãos e irmãs. Nossos 

objetivos não são os objetivos do mundo de vocês. 

Nossos caminhos não são os caminhos do mundo. 

Servimos a Cristo. Nossa vontade reflete sempre a 

Vontade  Divina. Venham agora. Trabalhem para o céu 

como se tivessem apenas poucos instantes para fazê-lo. 

Vocês não se arrependerão de nenhum sacrifício que 

tenham feito por Ele. Por favor, sirvam.              
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27 de Julho de 2004 

Santa Catarina de Sena 

Meus irmãos e irmãs do mundo coloquem toda a sua 

esperança e confiança em Jesus. As almas do mundo os 

decepcionarão, meus amigos. Esta é a triste verdade. 

Como poderiam não decepcioná-los, sendo humanas, 

tendo suas fraquezas humanas? Não se alarmem 

quando isto acontece com vocês. Vou contar-lhes um 

segredo. Vocês ouviram dizer que os santos se 

alegravam em tais situações. Sabem por quê? Porque 

as considerávamos como exercícios. Este era o nosso 

segredo. Sabíamos muito bem que toda nossa confiança 

e esperança deviam repousar em nosso Jesus. Nosso 

objetivo era pertencer totalmente a Ele. Quando amigos 

queridos nos traíam ou pessoas amadas nos 

decepcionavam, usávamos estas  situações  como 

preciosas oportunidades de aprofundar nossa união com 

Jesus, desapegando-nos mais ainda do mundo, e 

também praticando Seu belo exemplo de perdão. 

Sabíamos que nosso tempo na terra era limitado e então 

que as oportunidades também eram limitadas. É muito 

importante não deixar passarem estas oportunidades 

sem utilizá-las para aumentar seu crescimento espiritual. 

Então, de agora em diante, quando tiverem problemas 

com outras almas, agradecem a Jesus. Trabalhem sem 

cessar pelo aperfeiçoamento de sua alma e perguntem a 

si mesmo que ajuda espiritual esta oportunidade poderia 
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lhe proporcionar. Deveria você praticar a humildade? 

Você dá muita importância à estima dos outros? Você 

necessita praticar o desapego? Você sente uma atração 

sedutora pelo mundo? Você precisa praticar a 

confiança? Você tem dificuldade de confiar em Jesus?  

Você está tentando preencher suas necessidades por 

outros caminhos?  Meus irmãos e irmãs isto é a base, 

como vocês sabem, do exercício espiritual. Seu mundo 

se preocupa muito com a forma física.  Bem, vocês que 

são discípulos de Cristo devem conosco difundir uma 

grande obsessão por estar em forma espiritual. Vocês 

estão sendo insultados? Considerem que suas orações  

são exercícios que os fortifica no desapego em relação a 

opinião dos outros. Vocês não obtêm tanto sucesso 

quanto acham que deveriam ter? Esta é uma 

oportunidade para praticar a Santa Indiferença, que os 

ajuda a trabalhar para Jesus, e não pelos resultados que 

desejam, em sua humanidade imperfeita. Apenas Jesus 

sabe que resultados Ele busca obter. Isto não é 

preocupação sua, querido amigo. Entreguem tudo a 

Deus e continuem a servir. Ó, nós compreendemos suas 

dificuldades. Fracassamos muitas vezes enquanto 

vivíamos na terra, mas havia  também pequenas vitórias 

e crescíamos muito nestes momentos onde 

conseguíamos nos superar e prestar serviços ao 

céu.Tudo irá bem, meus amigos. Nós aplaudimos seus 

esforços.  Sei que há muitas coisas para distraí-los e 

que vocês têm muitas preocupações, mas, por favor, 

não permitam que o inimigo os distraiam do 
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aprofundamento de sua relação com Jesus e do seu 

serviço, sempre mais fiel, a Jesus. Este é um tempo de 

graças. Este é um tempo para crescimento espiritual. 

Grandes oportunidades espirituais estão à disposição 

agora. Tirem proveito de cada uma delas. Estaremos 

com vocês. Nós lhes mostraremos como fazer.  É bom 

ler livros sobre nós, os santos que traçamos os 

caminhos da santidade. Nós sempre tomávamos os 

exemplos de outros santos, pois queríamos fazer o 

melhor para Jesus. Os exemplos são inestimáveis, não 

é?  Agora sejam corajosos  ao longo do dia e não 

percam as oportunidades de crescer em santidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

28 de Julho de 2004                                                                                

São Tomas de Aquino 

Envio minhas respeitosas saudações a vocês, almas 

servindo no mundo nos dias de hoje. Tenho um grande 

respeito por vocês, pois a batalha em que estão 

engajados é sem limites.  O inimigo se infiltrou em todos 

os níveis da existência humana na terra. Poucas coisas 

permanecem sagradas e vocês podem constatar 

esforços renovados contra  o próprio Deus, no 

Sacramento da Eucaristia. Na verdade, o Tabernáculo 

abriga o Salvador, nosso Redentor e Criador. Isto é fruto 

de uma sublime misericórdia que não pode ser 

completamente entendida por vocês enquanto estão na 

terra. Aqueles que adoram a Eucaristia têm uma vaga 

idéia de Seu Poder. Jesus transmite muitas graças 
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especiais durante a Adoração. A Adoração ao 

Santíssimo Sacramento é a nossa arma secreta. Irmãos 

e irmãs, precisamos difundir a Adoração pelo mundo 

inteiro. Eu os ajudarei a fazer isto. Olhem para sua vida 

e comecem tomando a decisão de adorar Jesus na 

Eucaristia. Então peço-lhes que considerem como Ele 

está pedindo a vocês para divulgar esta prática. Há 

alguma coisa para você fazer a esse respeito e você 

deve pedir o que Ele quer você faça. Graças se 

difundem por todo o mundo através destes “portos 

celestiais” e precisamos ter o máximo possível deles. 

Aqueles que vêm a estes “portos” passar tempo com 

Jesus são os receptáculos da graça celestial e a levam 

ao mundo. Queridíssimos irmãos e irmãs nunca 

subestimem o que Jesus pode fazer em uma alma que 

se decide por Ele. Subestimar o que Ele pode fazer é 

impor limites a Sua ação. Uma alma que se decide por 

Jesus pode mudar o mundo e é este nosso objetivo. 

Devemos ajudá-Lo a mudar este mundo. Foi explicado a 

vocês quais são as armas  que têm à sua disposição. 

Vocês têm Jesus, é claro. Têm Maria. Muitas pessoas 

também subestimam o poder de nossa mãe celeste.  

Saibam que o inimigo conhece o poder dela. Não 

permitam que sua mãe celeste seja atacada sem reagir. 

Se forem testemunhas disto, devem defendê-la. Isto 

agrada a todos no céu, mas agrada de modo especial a 

Jesus. Ela é uma leal amiga, sua e poderosa 

intercessora. Numerosos são os perdãos e graças dados 

ao seu mundo hoje e que não seriam dados sem Maria. 
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Nosso amor por Ela é sem medida. Você não cometerá 

erros, seguindo-a. Ela conduz a Jesus. Agora foi lhes 

dado bons conselhos e muitas advertências. É, muitas 

vezes, difícil de bem compreendê-los todos. Requer 

tempo e contemplação. Vocês não podem  

simplesmente pegar estas palavras, lê-las, e 

pretenderem ser os santos que estão destinados a ser. 

Vocês devem pegar estas palavras, seguir seus 

conselhos, e permitirem que Jesus mude vocês. Peço a 

cada um de vocês para passarem tempo em Adoração 

porque é lá, em silêncio, que compreenderão a 

gravidade do apelo que é feito a vocês. Façam disso 

uma prioridade em suas vidas. Se você não pode fazer 

isto, passe cada dia um tempo quieto com Jesus. Peça a 

Ele que lhe esclareça qual é seu papel no Seu Reino. 

Fique grato se seu papel é pequeno. Fique grato se seu 

papel é grande. Lembrem-se que a perspectiva celeste é 

muito diferente da perspectiva do mundo. Acima de tudo 

dêem a Jesus seu dia. Estamos com vocês. Nós os 

amamos. Nós os ajudaremos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 29 de Julho de 2004                                                                               

São Tomás Aquino 

 Agradeço a Deus por Sua misericórdia sem limites e 

sem falhas, permitindo-me falar a vocês. Vocês  podem 

imaginar  o quanto estou agradecido, queridos irmãos e 

irmãs? Tenho observado os acontecimentos do mundo, 

às vezes, sacudindo a cabeça, perplexo. Realmente, a 
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oportunidade de lhes falar é muitíssimo preciosa para 

mim e para cada santo que se comunica com vocês do 

mesmo modo nestes tempos.  Amigos, que seus olhos 

estejam sempre abertos e mantenham-se vigilantes.  

Sua fé e seu Deus estão sendo atacados. Não há nada 

mais precioso do que a sua fé. Nada. É pela sua fé que 

você herda a vida eterna.  O homem pode tirar tudo de 

você, neste mundo, e isso não terá importância porque 

logo você deixará este mundo e começará a viver 

verdadeiramente para sempre no céu. Você não se 

lamentará pela perda de suas posses terrestres.  Elas 

não terão nenhum valor para você. O que será mais 

importante para você é a  atitude que você teve em 

relação  à perda delas. Se você reagiu com amargura, 

você se decepcionará. O que lhe causará alegria é sua 

fidelidade a Deus. Mantenham-se vigilantes. Sempre 

que Deus for atacado vocês devem reagir. Nós os 

ajudaremos. Não reajam com cólera, embora possam 

sentir-se encolerizados. Se rezarem, vocês  saberão 

exatamente o que Nosso Senhor quer vocês façam.  

Queridos irmãos e irmãs estamos envolvidos em uma 

guerra espiritual e vocês são os soldados. Não há 

nenhuma escolha neste envolvimento, porque a situação 

vai se deteriorar cada vez mais.  Se você é discípulo de 

Jesus Cristo, você será envolvido na guerra.   Jesus 

precisa de sua ajuda e você não vai desapontá-lo. Se 

você acredita em alguma coisa, acredite nisto.  Você não 

vai querer desapontar  Jesus.  Irmãos e irmãs,  

compreendam que estamos vindo não só para avisá-los, 
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mas também para prepará-los  e, na verdade,  alertá-los 

sobre como  devem se preparar. Virão os tempos onde 

vocês não terão mais a Eucaristia.  Isto vai acontecer em 

algumas partes do mundo. Isto será uma cruz pesada e 

grave, mas asseguro-lhes que o céu suprirá esta falta. 

Vocês farão muitas comunhões espirituais e 

permanecerão unidos a Cristo. Vocês terão anjos e 

santos ao seu redor, dispostos a consolá-los e orientá-

los. Vocês serão muito corajosos e totalmente entregues 

ao seu Jesus e à sua missão de servi-Lo. Assim, mesmo 

privando-o da Eucaristia, o inimigo não pode realmente 

fazer-lhes nenhum mal.  Vocês  compreendem?  O 

inimigo não pode separá-los de Deus. Ele não pode 

fazer isto.  Ele não pode tocar em sua alma. Ele não 

pode impedir você de estar  unido a Jesus. Ele não tem 

nenhum poder nisso e vocês terão todo o exército 

celeste à sua disposição.  Verdadeiramente, quem é 

mais poderoso?  Vocês precisam entender que se isto  

acontecer em sua região, era algo previsto e que os 

conduzirá para bem perto do glorioso retorno do  Rei dos 

Reis.     

30 de Julho de 2004                                                                                    

Santo Inácio    

 Nós temos muitas coisas  sobre as quais conversar com 

vocês, mas somente algumas delas lhes serão 

comunicadas deste modo. As outras coisas que 

queremos falar-lhes vão ser comunicadas a vocês de 
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modo mais convencional. Muitos de nós escreveram 

palavras  importantes do ponto de vista  espiritual.   

Estes trabalhos, às vezes, relatam nossas dificuldades, 

as quais interessarão a você, compreendo, mas vocês 

podem encontrar neles as revelações que nos foram 

feitas por Deus. Agora  há uma grande quantidade de 

conhecimentos celestes na terra.  Usem estas obras 

para aprofundar seus conhecimentos sobre Jesus e 

sobre tudo que diz respeito a Deus. Se estas 

mensagens interessam a vocês, vocês também se 

interessarão em ler nossas vidas e dificuldades. Então 

vocês compreenderão que não são os primeiros que 

tiveram que sofrer por causa da fé. Vocês 

compreenderão que quando dizemos a vocês para 

serem confiantes, compreendemos que isto poderá 

exigir de vocês um ato de heroísmo.  Meus amigos, nós 

não falamos a vocês de forma leviana. Falamos a vocês 

gravemente, isto é, muito seriamente, com muita 

consideração, e em cooperação total com os objetivos 

de Deus para esta missão. Assim sendo, vocês não se 

enganarão se seguirem nossos conselhos. Nossas 

palavras estão em união com Deus, porque elas vêm de 

Deus e de nossa união com Deus. Somos uma família 

celeste, trabalhamos todos juntos e unidos. Vocês fazem 

parte deste família, mas ainda estão lutando pela sua 

salvação. Gostaríamos  nós de retornar a trabalhar para 

Jesus novamente, deixando o céu, com todas as suas 

maravilhas e confortos?  Claro que sim. Poderia ser 

difícil deixar o céu, especialmente depois de ter 
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conhecido Deus completamente, mas é  principalmente 

por esta razão que faríamos o sacrifício novamente.  

Nós faríamos não importa o que seja por Ele, e falo-lhes 

isto sem relutância nem hesitação. Na verdade, quando 

vocês estiverem com Jesus, terão a mesma opinião.  O 

que estamos tentando induzir vocês  a fazerem, 

exortando-os ao trabalho,  é  servir completamente 

Jesus, antes mesmo de  conhecê-Lo completamente. 

Este desafio, que é seu, vocês o vencerão pela sua fé, 

seu amor e seu conhecimento de Deus obtido na 

contemplação. 

Este conhecimento Dele é um dom  que  Ele dá a você, 

mas Ele não pode dar-lhe o dom destas graças  se 

vocês não as quer ou se você escolher não aceitá-Lo.  

Você deve se colocar à disposição Dele, para que Ele 

possa trabalhar sua alma. Hoje, numerosos são aqueles 

que  O rejeitam.   Eis a pura e triste  verdade.   Não lhes 

escondemos a verdade, porque  foi para a verdade que 

viemos a vocês.  Vocês deverão usar a verdade como 

uma arma.  As pessoas escutam aqueles que dizem a 

verdade.  As  pessoas podem ficar com raiva, podem 

negar a verdade e podem, depois, tentar escondê-la, 

mas ouvirão aqueles que dizem a verdade. E então 

terão que fazer uma escolha. Vejam, meus irmãos e 

irmãs, existem almas que nunca   tiveram um 

conhecimento real da verdade. Vocês mudarão este 

estado de coisas. Nós lhes mostraremos como fazer 

isto. Um meio é divulgar estas palavras e ajudar aqueles 
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que aceitaram a missão de divulgar  estas palavras.  

Estas palavras são Verdade. Elas serão divulgadas, mas 

se puderem devem ajudar a divulgação. Sua 

recompensa será grande e farão parte da Nossa equipe. 

Sou Inácio. Desejo ajudar todos vocês. Não tenham 

medo.  Se há um conceito celeste que vocês não 

entendem, peçam minha ajuda e eu os ajudarei. Dar-

lhes-ei a informação que precisam.    Não pensem que o 

conhecimento do céu seja para os eruditos. A maior 

parte dos santos não eram eruditos, mas pessoas 

simples que amavam a Deus.  Tentem ser assim. 

Tentem ser simples. Tentem amar a Deus. Eu amo você 

com muita ternura, meu amigo.                          

30 de Julho de 2004                                                                                    

Santo Inácio 

Meus queridos irmãos e irmãs, sinto imensa alegria 

neste trabalho.  Espero  conseguir transmitir-lhes 

um pouco da minha alegria. Sinto muita alegria por 

várias razões. Em  primeiro lugar, sinto imensa 

alegria por estar com Deus e por saber que terminei 

meu tempo na terra no amor por Ele. Isto me enche 

de alegria.  Sinto também muita alegria porque 

Deus está me permitindo trabalhar com vocês nesta 

missão de misericórdia para com o mundo. Deus 

tem a intenção  de  derramar muitas graças do céu. 

Nós, seus santos escolhidos, seremos responsáveis 
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pelo  derramamento de muitas destas graças. É por 

isso que nós estamos insistindo para que vocês 

peçam nossa ajuda. Temos muitas graças à nossa 

disposição e se elas se esgotarem, Ele encherá 

novamente nosso estoque. É, digamos, um estoque 

inesgotável tal que quanto mais o usamos mais ele 

se enche novamente. Peçam, peçam, peçam.  Sinto 

imensa alegria porque o tempo das trevas na terra 

está terminando. Nós amamos muito vocês.  Pense 

em seu amigo mais próximo na terra. Esta pessoa 

pode ser um membro de sua família, um parente, 

uma criança, sua esposa ou esposo, um colega de 

trabalho. Você deseja tudo que há de melhor para 

esta pessoa.  Quando você vê que esta pessoa 

comete um erro, você sente tristeza e aflição. Mas 

não deixa de amá-la. De fato, você deseja-lhe todo 

bem e procura um meio de explicar-lhe que ela 

errou e enquanto ela pode não estar vendo com 

clareza, você vê claramente  como ela pode evitar 

este erro no futuro. Nós somos assim em relação a 

vocês. Nós fizemos os seus erros, nós alcançamos 

os seus objetivos e conseguimos chegar ao céu.  

Agora queremos ajudar vocês.  O fato de que Jesus 

nos deu tamanha latitude é excitante porque assim 

podemos ajudá-los usando meios de que não 

dispúnhamos antes. Imaginem como estamos 
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ansiosos  para começar. Mas é necessário que 

vocês peçam nossa ajuda. É preciso que orações 

subam da terra, pois as graças que temos à nossa 

disposição, na sua maior parte, devem ser 

concedidas em resposta às vossas orações e 

pedidos. Por favor. Comecem a pedir nossa ajuda. 

Agora não se comportem como crianças que pedem 

bicicletas novas quando não precisam delas.  Eu 

brinco um pouco com vocês, meus amigos, mas 

vocês compreendem. Não peçam coisas deste 

mundo, que Jesus poderia considerar que não são 

boas para vocês. Mas, como somos seus amigos, 

não os julgamos. Então peçam e se pedirem 

alguma coisa inadequada, vocês saberão disso, 

porque gentilmente lhes diremos que não 

aprovamos seu pedido. Contudo vocês não farão 

este erro. Vocês  pedirão ajuda em assuntos que 

são importantes para vocês. Pedirão ajuda em seu 

trabalho, suas finanças e sua família e nós os 

ajudaremos. Irmãos e irmãs, por favor, peçam 

nossa ajuda para obter ganhos espirituais. Este 

pedido agrada a todos no céu. Então digam: “Inácio, 

não compreendo porque trabalho tanto e não estou 

satisfeito com o resultado de meu trabalho.”          

Eu o ajudarei. Eu os ajudarei a compreender porque 

Deus freqüentemente permite que trabalhemos e 
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obtenhamos uma recompensa muito pequena. É o 

trabalho que modela sua alma, meu amigo, não a 

recompensa. Você está trabalhando para se tornar 

melhor, ou mais forte, ou simplesmente para ser um 

trabalhador de Deus. Precisamos de trabalhadores 

de Deus em todos os lugares. Muito dos mais 

santos trabalhadores de Deus passam sua vida 

fazendo coisas como varrer assoalhos e limpar 

depois que outros passaram. Eram servidores na 

terra. Vocês devem acreditar que eles são príncipes 

e princesas no Reino do Céu. Então trabalhem com 

alegria. Sejam alegres em seu trabalho. Eu os amo. 

Sua mãe celeste, Maria, os ama. Todos os seus 

irmãos e irmãs aqui do céu os amam. Deus os ama. 

E todos nós queremos ajudá-los.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

         

  

 

 

 

 


