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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 graves e com o apoio de um padre. Tinha então 20 anos,
era mãe só, trabalhava e educava minha filha. Participava
diariamente da missa e considerava minha fé como um
alimento vital. Havia começado um caminho de união com
Jesus, no seio da Ordem Franciscana Secular, também
chamada Ordem Terceira.
Minha irmã voltou de uma viagem a Mediugórie cheia do fogo
do Espírito Santo. Depois de tê-la ouvido contar sua bela
peregrinação, vivi uma conversão mais intensa. Ao longo do
ano seguinte, experimentei diferentes níveis de oração
profunda, entre as quais um sonho com a Virgem Maria, no
qual Ela me perguntou se eu queria trabalhar para Cristo. Neste
sonho Ela me mostrou que este trabalho espiritual particular
me conduziria a separação do mundo. Ela me mostrou
efetivamente minha família aumentada e a maneira pela qual
eu estaria separada dela. Respondi a Ela que aquilo me era
indiferente, que eu faria tudo que me fosse pedido. Pouco
tempo depois fiquei doente. Eu tinha endometrite. Desde então
tenho estado sempre doente, com um ou outro problema de
saúde. Meus problemas de saúde são sempre difíceis de
diagnosticar. Eles fazem parte da cruz; menciono isto porque
há muitas pessoas que sofrem assim. Meu médico disse-me
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que eu não poderia mais ter filhos. Como eu estava só, não me
preocupei com isto; eu partia do princípio que era a vontade de
Deus. Pouco tempo depois encontrei um homem maravilhoso.
Como meu primeiro casamento fora declarado nulo, casei-me
com este homem e tivemos 5 filhos.
Do ponto de vista espiritual, tive muitas experiências, das
quais algumas agora eu sei o nome: locuções interiores. Estes
momentos eram belos e as palavras saem ainda claramente do
meu coração, mas aquilo não me entusiasmava muito, pois eu
estava ocupada em oferecer a Deus doenças e esgotamentos.
Eu considero normal que Jesus tivesse que trabalhar muito
para me sustentar porque Ele me deu muito pra aguentar.
Olhando para trás vejo que Ele estava me preparando para
fazer este trabalho. O meu período de preparação foi longo,
difícil e nada interessante. De fora, imagino que diziam:
“Realmente, esta mulher não tem sorte.”Do interior eu via que
se os meus sofrimentos eram muito penosos e duravam, minha
família crescia no amor e em sabedoria, no sentido de que meu
marido e eu sabíamos exatamente o que era importante e o que
não era. Nossas cruzes constantes nos revelavam. Devido a
uma série de fatores, eu e meu marido fomos obrigados a
mudar, com nossos filhos, para um lugar distante daqueles que
amávamos. Ofereci este sofrimento, mas devo dizer que é o
que de mais difícil que tive que viver. A vida no exílio
apresenta muitas ocasiões ideais para se conformar à vontade
de Deus, mas é preciso ter isso constantemente em mente,
senão a tristeza toma conta da gente. Depois de vários anos no
exílio, tive enfim a oportunidade de ir a Mediugórie. Era de
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fato, um presente de meu marido pelo meu 40*) aniversário.
Eu já tinha tentado, antes disso, ir uma vez, mas as
circunstâncias tinham tornado a viagem impossível e, então
compreendi que não era a vontade de Deus. Enfim tinha
chegado o momento oportuno e com minha filha mais velha,
estávamos diante da igreja de São Tiago. Era a segunda
viagem dela. Eu não esperava viver nada de extraordinário, eu
não pensava nisso. Minha filha, que tinha gostado muito de sua
primeira viagem, contava muitas piadas sobre as pessoas que
procuram fenômenos extraordinários. Ela apelidava, com
afeto, Mediugórie de carnaval dos praticantes. Ela diz ainda
que o lugar mais alegre da terra. Na primeira viagem, esta
jovem de 14 anos, fora a Mediugórie de forma rebelde,
aproveitando a oportunidade de viajar para o exterior com sua
tia. Ela voltara calma e cheia de respeito, o que havia incitado
meu marido a declarar que enviaríamos todos os nossos
adolescentes em peregrinação.
Seja como for, passamos cinco dias magníficos. Tive uma cura
espiritual na colina. Minha filha repousou e rezou. Aconteceu
alguma coisa discreta mais significativa. Quando eu
comungava, Jesus conversava comigo. Eu me dizia que era
belo, mas isto já me acontecera antes, lá uma vez ou outra e
assim não dei muita importância ao acontecimento. Lembrome apenas de ter dito aos outros que em Mediugórie as
comunhões eram experiências fortes. Voltei para casa com
uma gratidão profunda a Nossa Senhora por nos ter permitido
fazer esta viagem. As conversações com Jesus continuaram
durante todo o inverno que se seguiu. Em certo momento,
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dentro dos 6 meses após nossa viagem, as conversas
começaram a se imiscuir na minha vida quotidiana e a
acontecer em momentos inesperados do dia. Jesus começou a
me dirigir com autoridade e eu tinha cada vez mais dificuldade
em lhe recusar as coisas mais diferentes que Ele me pedia. Eu
não contava nada para ninguém. Neste mesmo tempo Nossa
Senhora começou também a me guiar. Não é difícil de
distinguir suas vozes. Não os escuto por audição, mas na
minha alma ou meu espírito. Desde então eu sabia que
qualquer coisa extraordinária estava para acontecer. Jesus me
dizia que Ele tinha um trabalho particular para mim que
superava minha vocação inicial de mulher e mãe. Ele me pediu
para anotar as mensagens e me explicou que Ele se
encarregaria de fazer com que fossem publicadas e difundidas.
Agora vejo que Ele teve que esperar muito tempo para me
colocar à vontade e estar pronta a confiar Nele. Agora eu
confio em Sua voz e vou continuar me empenhando em serviLo, apesar da minha luta constante contra as minhas fraquezas,
meus defeitos e os atrativos do mundo.
Peço a vocês que rezem por mim para que eu possa continuar
tentando servir Jesus. Peço-lhes também que respondam “sim”
a Ele. Ele precisa tanto de nós e Ele é tão bom. Ele os
conduzirá ao Seu coração, se vocês o permitirem. Eu rezo por
todos vocês e agradeço a Deus por ter dirigido-lhes estas
palavras. Toda pessoa que O conheça um pouco não pode
deixar de amá-Lo, pois Sua bondade é imensa. Se vocês lutam
para dizer “sim”, significa que vocês já deram o seu “sim”. Ele
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vem a vocês de maneira bem particular, através destas palavras
e das graças que elas lhes proporcionam.
Não caiam na armadilha de pensar que é impossível que Ele
queira que vocês alcancem os mais altos graus de santidade.
Como já escrevi antes, o maior sinal dos tempos é que Jesus
tem que se contentar com pessoas como eu, como secretária.
Eu considero que estou na equipe de substituição, caros
amigos. Juntem-se a mim e juntos faremos nosso pequeno
trabalho para Ele.

Mensagem de Jesus
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. Ana,
como lhe amo. Se você olhar para a sua vida,
você poderá notar nela tantos sim que você me
deu. Isto não lhe agrada, isso não lhe alegra?
Você começou a me dizer sim muito tempo
antes de viver graças extraordinárias. Se você
não tivesse agido assim, minha querida, Eu não
poderia nunca lhe dar estas graças nem lhe
confiar esta missão. Veja como foi importante
que você tenha se levantado todos os dias de
sua vida ordinária, e que você tenha dito sim ao
seu Deus, apesar das dificuldades, as tentações
e as provações?Você não via o plano do
conjunto como Eu o via. Você teve que se apoiar
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na sua fé, Ana, Eu lhe digo hoje, é sempre
assim. Você não vê o Meu plano, que é maior do
que o seu espírito humano pode imaginar. Peçolhe que continue a se apoiar na sua fé, pois ela
Me dá tanta glória. Considere tudo que pude
fazer com você, simplesmente porque você
tomou uma decisão escondida e humilde por
mim.tome uma decisão escondida e humilde
hoje e todos os dias, e diga: eu servirei a Deus.
Ontem à noite você Me serviu levando conforto
a uma alma que sofria. Servindo esta pessoa
você tomou uma decisão por Mim, indo contra
sua própria vontade. Havia alegria no Céu, Ana.
Você é minha, Sou seu. Fique Comigo, minha
filha. Fique Comigo.”
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Pensamentos sobre a
Espiritualidade
–1–
Jesus disse: “ Não vim a você, porque você fosse
digna. Não a deixarei, porque você não é digna.”
Esta manhã fui à missa. É um tempo particularmente
difícil: cansaço acumulado, situações profissionais
estressantes, ásperas discussões entre meu marido e eu.
Isto acontece logo após uma Quaresma extremamente
dura. Entrei na igreja e lancei um olhar à primeira estação
da Via Sacra, pensando na Quaresma que eu passei no
sofrimento, e comentando a Jesus, sarcasticamente, que
era muito cedo para guardar a Via Sacra. Houve um
silêncio pacífico. Fiz vários outros comentários do
gênero “pobre de mim”. Nenhuma resposta. Começando
a sentir que me queixava muito, fui receber a Comunhão.
Jesus começou a falar, dizendo-me que eu era como uma
criança que anda de bicicleta pela primeira vez. Ele,
como bom todo pai, corria atrás de mim. Ele deixou-me
ir por um minuto, no fato em questão um dia e meio. Isto
para o meu bem, para eu ganhar prática e manter meu
equilíbrio espiritual. Ele não me deixara e não teria
permitido que eu fosse para áreas perigosas.
Ele
estivera o tempo todo comigo. Este pensamento deu-me
vontade de entrar na terra, pensando no dia e meio
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passado e nas minhas reações nada pacíficas em várias
situações estressantes e difíceis. Sim, Ele ouvira minhas
blasfêmias.
Voltando à bicicleta, Ele não teria me deixado cair, ainda
que eu tenha me sentido como se estivesse caindo. Eu
comecei a cair, penso eu, e Ele me segurou. A sensação
de estar perdendo o equilíbrio e de perigo tinham me
amedrontado. Como uma criança, que não tem prática,
não quero que me falte o apoio, nem mesmo por um
momento. Ele me garantiu que eu era amada, isto é
cuidada, e que ele não me deixaria à minha própria mercê
novamente por algum tempo. Eu disse grosseiramente:
"Então eu não passei na prova".
Ele replicou:
“Não era um teste. Era um exercício. E você não
falhou, você se exercitou. Estou com você,
ensinando-a e você está aprendendo. Alegre-se,
não a abandonarei jamais. Fique do Meu lado, o
lado da paz.”
Meu coração dói. Amo tanto Jesus e é difícil me
comunicar com Ele apenas deste modo. Quero estar com
Ele. O sofrimento pode ser terrível. Não gosto dele. Não
sei sofrer bem. Mas, ainda que meu desejo de Jesus seja
doloroso, eu não o trocaria por nada neste mundo. Quero
mesmo que este desejo se torne mais intenso. Não
entendo bem o que está acontecendo, nem porque está
acontecendo. Passei quase um ano com medo, porque sou
indigna. Ele me assegurou que Ele não estava enganado,
que Ele me conhece e que escolhera vir a mim deste
modo por certas razões, principalmente para me preparar
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para trabalhar com Ele. Posso ficar tranqüila, na minha
indgnidade, conquanto que eu dê o melhor de mim.
Agora isto parece simples, um pensamento simples. Foi
preciso que Deus Pai me liberasse deste terrível
sentimento de frenesi. Eu temia que tudo fosse
imaginação minha ou, pior ainda, uma espécie de
interferência do demônio.
Confiei em Jesus desde o começo e confiei que Maria
Santíssima me protegeria. Devo dizer que em momento
algum senti uma ansiedade extrema. Estava em paz, mas
confusa. Deus Pai me disse, depois de ter me abençoado,
que: “Seu dom não é ilusão. Jesus está com você. Ele lhe
chama a viver sua vida interior como esposa e mãe de
família. Ele também quer que você use suas mãos para
fazer algo para Ele. O que você faz com suas mãos?” Eu
disse-Lhe que eu escrevia. Ele aprovou e sorriu. Claro, é
isso. Eu devia ter entendido. Isto me encheu de alegria e
alívio indescritíveis, porque era exatamente isso que eu
recebia de Jesus e, francamente, fiquei feliz por saber
que não era fruto da minha imaginação. Ele também me
instruiu para rezar as Sagradas Escrituras todas as
manhãs, usando certos trechos predeterminados. Ele
disse que minha confusão veio do fato que, tentando
responder a este dom especial, eu lera a vida de vários
santos, como sempre faço, mas de maneira mais séria
desde que as comunicações tinham começado. Ele disseme que os santos que eu estava tentando imitar tinham
vivido em mosteiros e conventos, enquanto eu era
chamada a viver no mundo e no meu lar. Donde surgiu a
confusão. Eu vivia com um sentimento de culpa 24 horas
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por dia, por acreditava estar falhando, mas na realidade,
cumprindo meus deveres em união com Jesus, eu estava
servindo-O, de acordo com Sua preciosa vontade. Deus
Pai colocou-me em belo, santo e confiante caminho.
Minha leitura orante das Sagradas Escrituras é poderosa,
rica e reveladora. Ele disse-me que devo trabalhar em
meu livro apenas após ter cuidado dos afazeres
domésticos e ter feito minhas orações diárias. Um dia
comecei a trabalhar tendo me esquecido de rezar. Ele
me interrompeu e disse:
“Reze.”
Tentei me livrar Dele, pois eu já estava atrasada. A
palavra veio novamente:
“Reze. Seu trabalho deve ser Meu. Para fazê-lo
você deve começar Comigo.”
É claro que eu rezei, e recebi tamanha alegria e conforto
que comecei a escrever com o coração leve e alegre. Ele
me conduz assim, freqüentemente me indicando quando
calar ou não fazer um telefonema. Eu gostaria que Ele me
dissesse para parar de praguejar, mas parece-me ser tão
evidente que Ele tapa as orelhas e tenta não virar os
olhos para outro lado. Senti sua expairação esta manhã,
quando eu disse: “Então eu falhei.” Se Ele não fosse
Jesus, realmente teria virado os olhos para outro lado,
mas Sua paciência é sem limites. Graças a Deus, nosso
Pai. Apoio-me em Sua paciência. Dependo dela e abuso
dela quotidianamente.
Dentro do tempo que Ele me pediu terminei um rascunho
na manhã em que as crianças terminavam as aulas
devido às férias de Páscoa
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Ele comunicou-me que eu não devia escrever mais até
que as as crianças não voltassem às aulas. Meu dever,
naqueles dez dias, era para com as crianças. Coloquei o
livro do lado, mas em um dado momento tive a idéia de
pegá-lo e relê-lo.
“Não,” foi a resposta. “ Esta coisa pequenina é
uma mortificação. Deixe-o até o momento
conveniente.”
Compreendo que a obediência é
soberana e fiz o que Ele me disse. Tento obedecer em
outras coisas.
Durante as discussões com meu marido Ele
freqüentemente me diz: “Deixe-o a Mim.” Não sou
muito obediente nisto, pois Ele trabalha um pouco mais
devagar do que eu quero no que concerne em melhorar
meu marido. E como saber se meu marido está escutando
quando Jesus fala? Talvez ele não dê tanta atenção quanto
eu dou. Então eu digo, bem alto, ao meu marido o que,
ao meu ver, Deus quer que ele saiba, caso ele não esteja
ouvindo. Isto não agrada a Deus e preciso trabalhar este
ponto em mim.
Deus quer que eu não fume mais. Minha estória de amor
com os cigarros terminou há 7 anos, mas eu ainda fumo
sempre um cigarro ou outro. Minha última decisão de
parar de fumar e não voltar mais a fazê-lo se fez quando
eu rezava diante do tabernáculo.
Jesus disse:“Você soltaria suas baforadas de fumo
neste tabernáculo? Estou com você, dentro de
você. Você leva-Me consigo. Não fume.”
Isto poderia ser tudo exceto uma mensagem ambivalente
e eu não fumei mais, embora sinta vontade de fumar,
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todos os dias. Jesus freqüentemente quer que eu não
obstrua Seu caminho para que Ele possa trabalhar com
alguma pessoa, às vezes alguém para quem eu estou
falando. Nestes momentos eu compreendo o que está
acontecendo, e tento fazer silêncio em minha alma para
que Ele possa me usar para falar a esta pessoa, a qual
pode estar em dificuldades. Adoro escrever com Cristo.
Tudo se faz naturalmente, tudo flui bem. Está fluíndo
agora e eu nem sinto o trabalho. Eu amo Jesus e durante
os tempos mais difíceis da Quaresma , tenho uma
necessidade praticamente física de ajustar minha vontade
à vontade Dele, apesar das mais horríveis aflições e
angústias espirituais. Então nada mais tem importância
para mim. O mundo oferece pouco consolo.
Freqüentemente nenhum conforto pode ser encontrado
nesta terra. Nada e niguém pode consolar-me. Nem o
comer, nem o conforto material.
Sinto-me só no meio da multidão, mesmo no meio das
pessoas animadas pelos mesmos sentimentos que eu. É
uma experiência atroz, mas o fruto é o sentimento de
avançar espiritualmente cegamente, como se
eu
colocasse os pés na escuridão com fé. Dou-me conta
agora que é fortificante. Mas não se enganem, detesto
isto. Contudo as pessoas ao meu redor devem tirar
proveito desta minha proximidade com Cristo. Tenho
receio que, por causa do sofrimento, eu não consiga
terminar minhas obrigações a tempo. Mas não, Ele me dá
esta graça. Ele cuida de todos os detalhes de maneira
impressionante. Não posso apanhá-Lo em falta, e como
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eu digo, não há mais nada senão Ele. Apoio-me Nele em
tudo.
Mais uma coisa hoje. A Irmã sempre me diz que eu
deveria registrar alguns pensamentos e experiências. Ela
vive em uma Comunidade aqui perto e é uma amiga e
conselheira querida. Escrever, que eu considero trabalho,
é fácil, mas aí eu pensei: -Ah é, agora Vós quereis que eu
além de tudo o que eu faço ainda escreva? (Como é que
Ele me aguenta?) Daí, com a idéia de receber um convite
pessoalmente, eu me recusei a escrever.
Uma vez eu fiz a pergunta diretamente a Ele e Ele me
disse:
“ O momento oportuno virá. Não é agora.”
Após uma experiência agradável eu disse: “Deus, talvez
eu deva escrever isto.” Ele sorriu e deu-me a entender,
sem dizer nada, que é geralmente assim que Ele nos faz
fazer Sua vontade. Ele não queria que eu começasse um
jornal espiritual com má vontade. Ele deu-me a vontade
de fazê-lo. Ele deu-me um desejo ardente de transcrever
estas interações. Em outras palavras, porque resistir? Ele
conseguirá realizar Seus planos e eu vivo para fazer Sua
vontade, então preciso parar de me queixar. Contudo, eu
hesitava, absorvida pelo meu outro trabalho. Esta manhã
a Irmã pediu-me para começar a fazer uma crônica de
minhas experiências e, honestamente, quando ela fala, eu
escuto e considero que devo obedecer a tudo que ela diz.
Uma amável profetisa e uma diretora espiritual é o que
ela é para mim. Ela disse também que devo rezar para ter
um diretor espiritual. Devo dizer também que há mais de
um ano ela tem me dito sentir que devo ler as Escrituras.
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Habilmente a ignorei, o que eu tenho tendência a fazer
com muitos profetas que Ele coloca em minha vida. Na
manhã seguinte ao meu encontro com o Pai, ela rezava e
Deus lhe disse que eu necessitava meditar as Escrituras.
Eu também rezava, nesta manhã, e me dizia que era
preciso encontrar um meio de rezar o Ofício Divino. A
campainha tocou logo depois que a Irmã me passou um
Oficio diário, junto com dois outros livros de orações.
Ao contrário de mim, a Irmã atende quando Ele faz um
pedido. Ela responde imediatamente. Estou aprendendo.

Sábado
Esta manhã rezei o terço na cama. Distraída, várias
coisas, que eu poderia ter feito, ocupavam minha mente.
Tomei a decisão de ficar lá e terminar o terço apesar da
grande vontade que eu tinha de levantar-me e ocupar-me
com essas coisas. Os Mistérios Dolorosos iam de forma
lamentável e eu pedia desculpas a Jesus por me portar de
maneira tão insolente perante Sua Paixão. No Quinto
Mistério fui convida a sair da cama e a me ajoelhar.
Deixe-me esclarecer: sair de debaixo dos cobertores e me
expor ao ar frio da manhã. Tentei não dar muita atenção
e ignorar o convite, mas não pude continuar e saí do
leito. Eu estava preocupada com o problema de uma
amiga e não sabia o que fazer. Jesus pediu-me para rezar
o Quinto Mistério Doloroso por ela. Na metade da dezena
Ele me disse que atenderia minha oração. Fiquei em paz
com relação ao problema e farei tudo o que Ele me pedir.
Estou confiante. Ele me conduzirá. Freqüentemente Ele
fica em silêncio enquanto rezo o terço, as Escrituras ou
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outra prece estruturada. Eu poderia dizer que Ele fica
sempre em silêncio, mas receio que haja momentos em
que Ele faz uma interjeição rápida, como para dizer que
Ele atenderia minha oração. Na Sexta-Feira Santa, por
exemplo, eu estava perdida em minha própria angústia
pessoal e espiritual, e ia tomar um banho após um longo,
muito longo e horrível dia cheio de todo tipo de
sofrimento. Abri a torneira da banheira, e ouvi-O
chamar-me para me ajoelhar e rezar os Mistérios
Dolorosos. Tentei ignorá-Lo. Insisto, eu tivera um dia
terrível e estressante, o qual eu oferecera ao meu Jesus.
Voltei ao banheiro e ouvi interiormente Seu angustiado e
torturado chamado, pedindo-me para vir confortá-Lo. O
chamado vinha de uma alma, uma pessoa, um ser humano
em agonia. Voltei ao meu quarto, ajoelhei-me, e rezei o
terço tão bem quanto pude, dada a minha fadiga. Em
seguida fui tomar meu banho e Ele chamou-me
novamente. Como faria uma mãe saturada, eu olhei
interiormente para Ele e disse: “ Estais brincando?”
E Ele respondeu: “Agora é a Minha vez de confortála. Você saiu muito depressa.”
Voltei a ajoelhar-me e conversamos sobre o sofrimento e
seu valor. Depois eu fiquei em paz, confiando que Ele
eliminaria minhas dificuldades quando Ele quisesse. A
moral desta estória é que Ele ouve as orações, como Ele
fez aquela noite. Ele ouviu meu terço e somente então Ele
decidiu falar comigo. Pela minha experiência da bondade
de Deus, digo que Ele queria somente me confortar e Seu
grito de angústia era a única maneira que Ele tinha para
fazer-me voltar a Ele e rezar. Se Ele tivesse me
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convidado, dizendo: “Quero confortá-la.” Eu teria
dito: “Esqueça isso, Jesus. É tudo por Vós.” Estando
realmente muito cansada e desanimada para reagir. Não
estou me expressando bem. Ele usa Sua angústia para me
confortar. É isso que Ele faz.
Nestes últimos dias tenho estado muito doente, mas
mesmo assim funcionando, o que é típico, Sua voz,
suave ou indistinguível, me faz questionar se é Ele
mesmo ou minha imaginação. Isto, às vezes, me
incomoda. Esta voz começou em Medjugorje, onde eu
disse que minhas Comunhões eram como conversas com
Jesus, e este é o melhor modo de descrever o que
acontece.
Esta manhã, depois de ter rezado o terço, ouvi Sua voz ,
mas suavemente, e pensei: é Ele ou eu? Respondendo, no
passado Ele me interromperia e diria:
“Não se preocupe. Eu farei você Me ouvir.”
Eu ria ao pensar que Ele queria ser ouvido em minha
casa, com nossas cinco crianças, que boa idéia!
De qualquer maneira, esta manhã eu interrompi a voz
indistinguível e, num ímpeto de amor, disse: “Jesus, não
me importa se é Sua voz ou não, não me importa o que eu
faça, desde que eu Vos sirva. Se Vos escuto ou não, sei
que estais aqui. Sei que não me abandonastes. Então
vinde, parti , fazei o que me faz Vos servir melhor.
Preciso fazer algo hoje, mas se Vós preferiz irei varrer a
principal rua da cidade. Claro, isto causaria muita falação,
mas sou Vossa serva, Cristo, e sei que Vós me amais. Se
eu não Vos sentir próximo, é porque largastes, um
instante, a bicicleta.” Senti tamanha efusão de amor que
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minha alma estava
embarassada. Não conseguia
expressar isto, nem o desejo que sentia de fazer o que Ele
queria que eu fizesse. Minha rotina diária de trabalhos
domésticos, crianças, e a tentadora possibilidade de
escrever apareceram diante de mim como tarefas muito
atraentes, naquele momento. Eu serveria a Cristo no meu
dever, e aquilo era tudo que eu necessitava ou queria.
Continuei nesta via. E a voz voltou clara.
Ele disse:
“ Você está aprendendo. Você vê agora o que a
prática faz para minha pequena filha? É assim
que um verdadeiro discípulo responde ao Meu
amor. Você está aprendendo porque está
praticando. Estou aqui. Amo-a. E jamais a
abandonarei. Trabalharemos juntos hoje, como
todo dia, e você Me servirá bem.”
Não tive uma idéia clara do que este dia me reservava ,
então
entreguei-o
a
Ele.
Minha intenção de trabalhar umas duas horas,
aproveitando meu marido, frustrou-se quando eu
perguntei a ele se eu não deveria ir trabalhar um pouco.
Ele disse: Deixe para segunda feira e comece do começo.
Ele tinha que fazer algumas instalações elétricas na
fazenda. Imediatamente eu vi aí a mão de Jesus e disse
tudo bem, vou cuidar da casa então. Jesus é bem claro
querendo que eu sempre fique com as criañçcas quando
elas não estão na escola. Desde que nossa relação se
tornou tão forte , Sua organização de meu tempo é uma
maravilha. Freqüentemente os trabalhos maiores são
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feitos na sexta-feira e Ele deixa claro que minha missão
maternal está em primeiro lugar. Não gosto de deixar os
filhos para trabalhar, e isto ficou minimizado com os
meus novos projetos. O que me preocupa, lendo a vida de
vários santos é que eles chegam em certo ponto de suas
vidas em que eles não querem morrer. Eles querem ficar
trabalhando para a glória de Deus, e ao custo de enormes
sacrifícios pessoais, evidentemente, pois esta é a regra do
jogo.
Eu nunca senti isto. Eu sinto o desejo de estar com Deus
logo, para terminar o sofrimento. Às vezes, nos
momentos de aflição, eu digo: “Senhor, vinde buscarme. Agora. Eu não quero mais ficar aqui.” Certa vez
assisti uma conferência onde Ivan, o vidente de
Medjugorje, recebeu uma aparição de Maria Santíssima.
Após a aparição eu comecei a soluçar. Meu marido
estava perplexo. Ele se sentia em grande paz. Eu chorava
porque ela fora embora e me deixara. Eu me sentia
perdida. Outra vez, durante outra crise de choro, rezei a
Maria
Santíssima
e
ela
disse:
“Não seria melhor ficar aqui e servir nosso Jesus?”
Eu fiquei inconsolável e respondi, como uma criança
cansada, retrucando: "Não, não consigo mais fazer esse
trabalho
difícil.
Leva-me
agora"
De
qualquer forma, esta ausência de desejo da
maior glória de Deus, não me impede de dormir.
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Compreendi que estava muito distante deste povo e ainda
estou. Ontem, após a Comunhão, como meu bebê
incomodava as minhas amigas em adoração eu falei a
Jesus da minha preocupação em relação ao trabalho que
Ele teria para eu fazer, e trabalho que Ele queria que
fosse feito. E, por causa da minha mediocridade, este
trabalho não seria feito ou seria incompleto. Esté é um
dos meus grandes medos, o que me impede de dormir.
Ele
disse:
“Você vê? Você está aprendendo de novo. Você
demonstra desejo de Minha maior glória. Você
compreendeu. Você avança bem. Estou com
você.
Você
Me
servirá
bem.”
Tentei ajudar uma amiga, aquela que Jesus dissera que
cuidaria dela. Não tive a impressão que tudo tinha corrido
bem. Ela ficou bem chateada que lhe chamei a atenção
sobre uma coisa pequena. Procedi como senti que Jesus
queria que eu fizesse, mas não foi fácil fazê-lo. Depois,
voltei-me para Ele e disse: “As coisa não correram bem,
Senhor.
Ajudai-me.”
Ele
disse:
“Você foi uma outra campainha de alarme para
ela. Agora não se preocupe. Eu a ajudarei.
Continue
a
sua
jornada.”
Preciso praticar a Santa Indiferença de forma mais
eficaz, para permanecer mais no presente. Isto é difícil,
pois queremos nos agarrar às coisas, ao invés de dá-las
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ao nossso Cristo, que teria pouco trabalho com elas. Jesus
carregou Sua cruz com boa vontade. A única coisa que
podia salvar a humanidade, cada ser humano, era a cruz.
Já foi feito. A salvação é possível para todos. Ponto final.
Mas cada alma tem que defrontar-se com seus pecados,
arrepender-se e aceitar o perdão de Cristo. Na Via Sacra,
cheguei à Segunda Estação, na qual põem a cruz nos
ombros de Jesus. Ele me disse que: Ele aceitou Sua cruz,
sabendo que a missão estaria logo terminada. Seus
amados filhos, suas preciosas almas, agora teriam a
oportunidade de participar da eternidade e chegarem ao
lugar a elas destinado, com seu Deus, que é todo amor.
Fui inundada por um sentimento irresistível de que era
preciso que nada, neste sacrifício, seja perdido. Deus quer
que cada alma volte para Ele, ao nosso lar celeste. Fiz
uma oração para que Deus toque a alma de cada pessoa,
de modo que elas elevem suas mãos e digam: “Sim, eu fiz
o mal. Arrependo-me. Suplico-Vos que me conduzais de
volta ao bem.” Este sentimento era tão forte que me é
impossível descrevê-lo, eu rezavacom todo meu coração.
Jesus
disse:
“Você vê? Você está aprendendo agora
a
participar da Minha sede de almas. Você vive
preocupada por não participar destes santos
sentimentos, mas está progredindo. Sim, esta é
a nossa meta: que as almas de seus irmãos e

27

irmãs não se percam. Carregue sua cruz, hoje,
com a a mesma disposição que Eu carreguei a
Minha. Você escreve que está doente, mas não
tão doente que não possa cumprir seus deveres.
É assim que Eu queria. Ofereça sua doença a
Mim. Haverá certos dias em que seu único dever
será aceitar a doença. Torno a repetir, esta é
Minha vontade. Seja dócil, minha filha, e terá a
paz
que
deseja.”
Ele também deixou claro que Ele quer que eu faça certo
dever, do qual eu vinha me esquivando, com
determinação. Farei o telefonema hoje. Ele me disse
também para nunca me preocupar com meu jornal
espiritual. “ Cuidarei dele. É assunto Meu.”

Louvado seja Deus
Durante os piores sofrimentos da Sexta-feira Santa, eu
olhei para a cruz . Então ouvi em minha alma:
“ Ele não poupou Seu próprio Filho. Não espere
que Ele vá poupar-lhe.”
Isto se referia ao sofrimento, é claro, e não me deu
nenhum conforto, o que confirmou que meu sofrimento
seria usado e fazia parte de algo maior, que é a salvação
de almas. Eu me lembro de uma alma, em particular, pela
qual eu havia rezado com fervor. Esta pessoa tinha agido
erradamente para comigo, muitas vezes. Ela tinha me
ofendido novamente e eu me queixava. Jesus me
comunicou, com o máximo de irritação que é possível
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encontrar Nele que de um lado eu implorava a conversão
desta alma, e em seguida, me irritava porque tinha que
tinha que oferecer uma pequena mortificação.
Parecia-me que Sua atitude era: “O que é isso? O que
você quer? A salvação desta alma? É preciso que você
esteja disposta a fazer pequenos sacrifícios.”
Provavelmente não seria em quotas, pois não me lembro
exatamente como foi dito. Não estou me expressando
bem, pois o que falo é mais o que eu penso do que o que
Ele diz. O que estou dizendo é que me foi dado
compreender, neste momento, que existe um preço a
pagar por este trabalho de salvação. Não adianta nada
pedir a salvação de almas e depois sair fortuitamente
diante dos sofrimentos necessários, os quais , é claro,
serão usados para a salvação de tais almas. Lembro-me
de ter ouvido algo como: “Faz uma semana que você vem
nos suplicando a conversão desta alma. Se isto lhe custa
alguma coisa, por um minuto, você recua diante do
trabalho.” Espero ter explicado este conceito claramente.
É a diferença, em termos mundanos, entre uma pessoa
mundana dizendo: Sim, eu dou comida aos famintos, dou
um teto ao pobre, mas que não me falte uma hora para ir
à manicure, e, do outro lado, temos Madre Tereza dando
sopa na boca de uma criança faminta. Sentimentos nobres
sem a prática, não são autênticos. A noite passada,
quando eu estava questionando o método pelo qual eu
ouço Jeus, Maria Santíssima explicou-me que isto é um
dom. como um pai sábio, Deus deu-me o dom mais
apropriado para mim. Ela lembrou-me da bicicleta que
eu dei ao meu filho e disse que eu não a daria à minha
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filha de três anos, assim como não daria um triciclo ao
meu filho de oito anos. Os dons que nos são dados são
adequados ao nosso nível de espiritualidade e para nosso
crescimento. Eu devia agradecer a Deus pelos dons que
Ele escolheu enviar-me, ao invés de comportar-me como
as crianças que se queixam e invejam os dons dos outros.
Acho que é uma tentação da minha parte duvidar da
autencidade desta voz. Isto me faz vagarosa
espiritualmente, como é fácil imaginar. (Deus não fala a
você, você é louca.) Logo, durante o dia critiquei outra
mãe. Jesus chamou minha atenção para o fato de que
meus planos para o dia seguinte, que consistia em
trabalhar como babá, não era melhor. E que eu julgo
depressa os outros , obviamente coisa que não se deve
fazer, e que preciso usar os mesmos critérios ao julgarme, a mim mesma. Ele pediu-me para não trabalhar neste
dia, mas escrever no meu jornal espiritual. Isto é para
mim outra fustração, pois gostaria de trabalhar sempre.
Ele disse-me que devo ser paciente e deixar que as coisas
aconteçam no tempo Dele.
Meus deveres como mãe permanecem minha primeira
prioridade e isto está me desgatando o tempo todo. Há
um conflito, pois sou uma mãe e desenvolvo meu
trabalho como profissional em casa. Ultimamente Jesus
está estruturando meu tempo pessoalmente. Acho que
afinal eu entenderei que não devo trabalhar quando as
crianças estão em casa. Por enquanto, Ele tem que
continuar a me dizer isso.
Um dia eu estava rezando a Via Sacra na igreja. Quando
cheguei à última estação, em que Jesus é colocado no
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túmulo, ajoelhei-me e rezei a Maria Santíssima. Eu estava
numa luta interior, para decidir se falaria ou não a um
grupo de estudantes sobre espiritualidade. Eu não queria
fazê-lo. Eu tinha outros compromissos agendados e
depois do tempo que passara a escrever, não me sentia
inspirada. Eu disse: Mãe, o que direi a eles? Na minha
alma, vi-a estender a mão para a direita. Senti que ela
sofria.
“Diga-lhes isto.” Olhei na direção que que ela indicava,
a última estação , em que Jesus é colocado no túmulo. Ela
estava dizendo: “ Diga a eles que Jesus morreu por
eles.”lembrei-me da morte de uma pessoa de quem eu
gostava muito e como foi horrível deixar o corpo lá e ir
embora. Eu perguntei a ela se isto fora difícil para ela. Ela
respondeu: “ Foi a coisa mais difícil de fazer em toda a
minha vida.” Entendi que nunca mais ela foi a mesma.
Ela disse-me que no futuro, quando eu perdesse alguém,
que eu fosse a ela e ela me consolaria. E isto aconteceu
alguns dias mais tarde. Ela me dera os meios de ser
consolada atecipadamente. Jesus pede-nos
para
prestemos atenção nas forças e qualidades das pessoas, ao
invés de prestarmos atenção aos seus defeitos. Fazer
brilhar a luz sobre as boas qualidades de alguém e como
fazer brlhar a luz sobre as plantas. Faz com que elas
cresçam. Se prestarmos atenção nas faltas e defeitos de
alguém, podemos fazer a mesma comparação, com efeito
negativo. Precisamos nos exercitar a encorajar os outros e
não criticá-los, mesmo diante de suas faltas.
Em oração a noite passada perguntei a Jesus se ouviria
Sua voz ou veria sua Face aqui na terra. Ele respondeu:
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“Não.” Isto encheu-me de consternação. Devo dizer que
anseio estar em Sua presença. Como eu já disse algumas
vezes, Sua voz é indistinta e minha necessidade de estar
com Ele é tão grande que farei uma comunhão espiritual.
Ele entende e é paciente comigo. Entrstecida inicialmente
por esta resposta,
Maria Santíssima consolou-me,
dizendo que eu estaria perto Dela e que ela se revelaria a
mim quando chegar o momento oportuno. Fui dormir
com este pensamento. No clarear do dis seguinte ,
comecei a pensar, que me importa isso? Que importa se
Ele vem ou se Ele parte, enquanto estou na terra, desde
que Sua vontade se faça em mim? As coisas terrenas
continuam a perder seu atrativo, mas meu trabalho está
florescendo apesar das limitações de tempo. Penso que
Jesus está abençoando minha obediência. No começo
este dom me era revelado em parte na hora da Comunhão.
Eu começava a me aproximar do altar para receber a
comunhão e começava a ouvir a voz.
Esta manhã eu tive momentos dificeis cuidando das
criancas, a constante luta para manter a casa limpa e
manter as tarefas domésticas acontecendo de forma
normal e o sempre presente desafio hormonal. De
repente me dei conta de que era domingo e que logo eu
receberia a Comunhão. Isto me revigorou e pude
continuar mais pacificamente nesta manhã em que os
serviços feitos eram imediatamente desfeitos pelas
crianças. Freqüentmente eu comparo os cuidados
parentais que eu dou aos meus filhoscom os cuidados
parentais de Deus para conosco aqui na terra. Ele detesta
que briguemos. Ele adora que nós nos doamos, que
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vivamos em paz, que nos perdoemos, e nos consolemos
mutuamente. Ele deve ficar tão aborrecido quando
disputamos possessões, pensando, dei-lhe isto e é Meu.
Posso facilmente tomar isto de você. Se você quer saber
como agradar a Deus, olhe simplesmente para uma
criança e pense o que ela deve fazer para agradar aos
seus pais. Seja boa. Seja ajuizada. Seja obediente.
Obedeça às orientações que recebe. Ria muito. Sorria. E
arrume as coisas que você desarruma. Não seja gulosa,
nem desagradável e quaisquer que sejam suas tarefas,
faça-as, de bom grado.
Fazendo a Via Sacra, que é tão rica para mim, cheguei a
Simão
Cirineu, relutando em ajudar Jesus.
Isto
despedaça meu coração. Que horror ser ajudado contra
vontade. Lembro freqüentemente que Jesus ama quem
dá com alegria. Fiquei um bom tempo internada neste ou
naquele hospital e quando a enfermeira estava indisposta
ou impaciente em seu serviço, aquilo mwe doía
terrivelmente. As pessoas doentes não têm muita
energianem estima e são particularmente vulneráveis no
âmbito emocional. Ao mesmo tempo, não esqueço a
imensa bondade e amor que me foram dispensados nos
hospitais, e isso me toca profundamente. Realmente,
Cristo está presente nestas almas amorosas.
Verdadeiramente, enfermagem ou cuidador de doentes e
idosos é uma vocação abençoada. Acho que se aspessoas
chamadas a estas profissões pedissem a Jesus Seu amor,
Ele lhes enviaria uma chuva de graças. Peço a Ele que
envie agora uma chuva de graças sobre estas almas com
tanto amor que ele se derramaria sobre seus pacientes e
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encarregados, que têm tanta necessidade de consolação.
Ohlho para as minhas obrigações diárias e peço a Jesus
que não me deixe como Simão, fazendo estas coisas com
mau humor e raiva. Qual seria o mérito disto, se mais
pratos são lavados, sim, e o chão está limpo, mas não há
amor na minha cozinha? E nenhuma alma é salva, nem
convertida. Temos a oportunidade em todo lugar, em todo
trabalho, de salvar almas para Cristo, este mesmo Cristo
que carregou Sua cruz com boa vontade.
Nisto, meus filhos foram testemunhas de uma ocorrência
de brutalidade ontem. Um menino pequeno foi agredido,
depois de uma batalha de água, que degenerou em
confusão. Sai de casa a procura dos culpados, sentindo
uma raiva justa. O menininho não podia ter sido tratado
assim agora, pois tinha sido vítima da mesma forma
recentemente. Ele é um estrangeiro que chegou aqui há
pouco tempo. Enfim, esta criança estava sob meus
cuidados naquele dia. Para encurtar a estória, encontrei
os agressores. Uma de minhas filhas e sua amiga
tentavam fazer justiça com suas próprias mãos dando
pontapés nos culpados piorando a situação. Depois de ter
recriminado as meninas, passei um sabão verbal nos
meninos. Falei-lhes que a vítima tinha sido agredida
recentemente. Este fato atraiu a atenção deles. Lembreilhes que o menino tinha chegado a pouco tempo aqui e
por isso precisava ser mais aceito. Ameacei chamar a
polícia. O assalto incluiu ser jogado no lago. Então eles
ficaram com medo e uma menina que estava com eles me
olhou muito assustada. Eles me perguntaram quem havia
agredido a vítima anteriormente e eu lhes dei um nome. É
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seu irmão disseram à menina. Era óbvio que ela estava
acostumada em participar das ações criminosas de seu
irmão. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Isto deixoume confusa e sem voz . Rezei: Jesus, ajudai-me. Mudei
de tática imediatamente. Disse-lhes que eu não podia
entender aquilo, pois
eles que pareciam ser tão
encantadores e eu tinha certeza que podia contar com
meninos como eles para ajudar estrangeiros e brincar com
crianças que necessitavam de amigos. Então a diferença
tornou-se palpável. Um, reprimindo as lágrimas, disse:
“Por favor, leve-me até ele e pedirei desculpas. Sou de
um país estrangeiro e também fui agredido quando
cheguei aqui.” Eu disse: “Mas onde você estava com a
cabeça?” Eu agora falava gentilmente. Ele disse que tinha
se deixado levar pelos outros. Então concordei em ir
procurar o menino vítima. Eu disse a eles: “Eu sabia,
olhando para vocês, que vocês são bem educados e que
fariam o que é preciso fazer. Eles sacudiram a cabeça: “
Nós faremos. Nós esperaremos lá no alto, no topo da
colina.” Fui procurar a vítima, dei-lhe roupas secas, e
trouxe-o de volta , deixando as meninas sedentas de
sangue, para trás. Saímos do carro e os três meninos se
aproximaram dele, trazendo um saco de chips que eles
haviam comprado para ele.
Foi assim que eles manifestaram verdadeiro remorso e
gentileza sincera. O menino foi convidado a jogar
futebol à noite , na semana seguinte. Jesus havia agido
realmente. Ele criou paz , onde havia discórdia. Ele deu
amigos a esta criança, ao invés de inimigos. E Ele fez os
culpados experimentarem sua própria bondade, coisa que
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os surpreendeu e aqueceu seus corações. Eu expliquei aos
meus filhos, aquela noite, que a vítima não teria querido
enfrentar a escola, segunda feira, se estivesse com medo.
Agora ele tinha aliados, ao invés de inimigos. “Jesus foi
agredido”, eu disse às crianças. “Sim, disse um deles.
“Eles O mataram.” Foi Ele que escolheu assim, eu
disse,explicando o porque. No evangelho de hoje,
ouvimos que Jesus deu Sua vida por Sua própria escolha
e da mesma forma Ele escolheu retomá-la na
Ressurreição. Jesus é Mestre. Ele tornou Seu sacrifício
mais eficaz. Ele ESCOLHEU srofer por nós. Isto
sublinhou os acontecimentos de ontem para as crianças, ,
pois Jesus está presente em cada vítima, em cada
agressão. Um dia eu fazia meu habitual passeio, subindo
ao redor das colinas e tendo ao lado belos campos. No
topo de uma alta colina, um pássaro, voando, quase
resvalou minha cabeça. Fiquei impressionada com sua
graça e a leveza do voou que o mantinha no alto. Este
pássaro era levado pelo vento. Só, no alto da colina, tive a
impressão de um véu tinha sido desvendado. Deus me
permetia ver Sua Criação, mais exatamente, Ele me
permetia ver como é Sua criação, e como, toda inteira, ela
O glorifica e provem Dele. Eu não conseguia continuar.
Eu não conseguia me mexer, apenas permanecia de boca
aberta. Isto fêz-me lembrar de São Francisco,
examinando uma flor ou uma folha e dizendo: “Pare de
gritar, Deus. Eu estou Vos ouvindo.” Experiências como
esta deixam-me sem palavras. É incompreensível. Podese dizer que Ele me mostrou como crescem a relva? Não.
Ele não me mostrou. Não sei como cresce a relva. Era,
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melhor dizendo, ver como tudo faz parte de um todo: a
brisa, o céu, os animais, o sol e a chuva. Era como se
tivesse me sido permitido, por um breve momento, ver
ver o conjunto do quebra-cabeças, todas as peças
encaixadas, uma na outra. Depois, continuei vivendo
meus pequenos problemas, organizando todas as partes
de minha vida, mas por um momento, eu tinha visto o
resultado final.
“ A natureza não é Deus. Sou Deus. A natureza
é uma manifestação de Mim, como o Criador,
bem como são todos vocês, Meus filhos. Tomar
a natureza por Deus é um grave erro que se faz,
atualmente, no mundo. As pessoas estão Me
substituindo
pela natureza. Neste caso, a
natureza se torna
um deus pagão, como
qualquer outro deus pagão. Isto Me ofende
muito.”
Abriram uma nova loja de comida natural em uma
cidade aqui perto. Entrei e comecei a conversar com o
proprietário. Ele orgulhosamente me mostrou seus vários
departamentos com material para saúde e cura. Ele tinha
uma parte enorme de livros.
Cada um apresentava
alguma coisa ou alguma estratégia para se ser uma pessoa
completa, saudável. Como se cada um fosse uma seta
apontando em uma direção e em outra totalmente
diferente. Setas, conselhos, ideologias conflitantes, cada
uma delas dizendo que teriam a resposta. Ali não existia
nada sobre espiritualidade ou Deus ou religião. Saí dali
com meu coração pesado, mas me consolei pensando que
Deus chama muitos a serem líderes nestes tempos e se
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cooperarmos, mesmo um pouquinho, Ele pode,
estrategicamente colocar mais e mais setas apontand o
para Ele, nosso Deus.
Hoje Jesus disse- me para parar de xingar. Não era um
pedido.
Ele disse: “Pare de dizer palavrões. Isto Me
profana. Estou com você. Ando em cada rua
com você. Entro em cada loja com você.
Quando você fala, falo com você. Você não pode
usar uma linguagem infame. Isto torna você
fraca, e fica difícil a você, servir-Me. ”
Senti-me terrivelmente mal após esta repreensão. Farei
todo esforço possível para interromper o fluxo de
grosseirias. Aqui, isto é costume, mais isto deve ser
erradicado.
Eu estava tentando rezar a Via Sacra, depois da Missa;
há pequenos grupos de pessoas que conversam na Igreja.
Não consigo me concentrar. Isto me irrita ao extremo.
Ofereci a situação, pensando que estas pessoas deviam
falar com Cristo aqui na Igreja. Pensei também em Santa
Tereza que rezava uma oração para suportar outra
religiosa que, limpando os dentes com sua saliva a
incomodava. Meu pensamento seguinte foi que eu fora
culpada por ter tido este mesmo comportamento irritante
ao longo da semana passada. Como nossa memória é
curta quando se trata de nossas próprias transgressões. Eu
me preocupava que minha oração podia ser prejudicada
pela mente ocupada com o que eu devia escrever no meu
jornal. . Maria Santíssima disse-me: “Não se peocupe
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com seu jornal. Se você fizer algo errado, Nós lhe
diremos.”
Quando, certo dia, entrei em uma igreja pela primeira
vez, olhei ao redor, examinando a arquitetura, etc. não
teria sido aquela arquitetura a minha escolha, eu não
gostei do design. Suspirei e olhei o tabernáculo com o
Crucifixo, pendurado acima. Bem, pensei, o principal está
lá. E imediatamente fiquei impressionada pelo fato de que
aquilo era um pouco como eu, imperfeita, cheia de
defeitose nada ideal. Mas Jesus estava usando-me, com
todas as minhas imperfeições, para levar adiante Seu
plano. É um pouco como dirigir um carro velho. Você
pode não avançar rapidamente. E freqüentemente você
precisa empurrá-lo e ou guinchá-lo. No fim, apesar de
tudo, você normalmente chega ao lugar de destino.
Quanto mais trabalhos espirituais fizermos, mais nos
exercitamos em seguir Cristo, mesmo nos menores
detalhes de nossa vida, mais depressa nosso carro andará
para Jesus. Penso que este é o movimento de unificação
de nossa vontade com a Dele. É preciso que aspiremos
todos a sermos carros rápidos. Que curiosa analogia.
Enquanto estava na fila da Comunhão senti um desejo,
uma vontade profunda de receber uma efusão do Espírito
Santo.eu já entrará no repouso no Espírito, uma vez, e
penso que eu gostaria que tal coisa acontecesse
novamente. Espero que Jesus tenha previsto isto para
mim, pois é assim que estas coisas acontecem. Você sente
o desejo e, sem você se dar conta, tudo acontece. Ele
envia o Espírito Santo. Por favor, envie- o a mim, Senhor.
Talvez isto seja outra manifestação de meu desejo de
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estar com Ele. Como uma criança a quem dissemos não e
que aborda a questão sob outro ângulo. (Isto acontece
logo depois.)
Eu queria escrever mais, mas Jesus quer que eu trabalhe
em outra coisa. Ele disse que devo me disciplinar em
parar quando Ele me pede. Quanto há para aprender e
como são numerosas as oportunidades para agradá-lo. É
claro, ainda estou escrevendo, e então falo daquilo que
me é pedido para fazer, mas, em verdade, não o faço.
OK. Parei.
Eu terminara uma apresentação e me ajoelhara, antes de
dormir, para rezar pelos participantes. Uma mulher veio
me ver depois da palestra. Eu a tinha visto, durante a
palestra e depois, na multidão , ela se inclinou para mim
e fez uma observação sobre o suicídio. Rezando e
pensando no assunto, me dei conta de que o que me
traspassara era a dor estampada em seu semblante. Eu
quase mal podia suportá-la. Comecei a pedir a Jesus que
curasse a sua dor. O semblante dela é bom e tão puro.
Era o semblante de alguém que sofrera. Eu não
conseguia nem mesmo encontrar palavras para suplicar a
Jesus, apenas repetia: “Por favor, por favor, Jesus.”
Jesus me perguntou:
“O que?O que você quer que eu faça por ela?”
Eu não conseguia expressar-me com palavras. Eu
balbuciava, repetindo: “Por favor, por favor.”
Ele disse: “ Você quer que Eu a cure, não é isso,
Minha filha? Você quer que seu Jesus cure esta
pobre alma.”
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Eu disse: “Sim,” aliviada. Porque eu não encontrara
estas palavras? “Sim, Jesus, eu que a cureis. Aqui estou,
fazendo Vossa vontade, dando o melhor de mim mesma.
Cure-a para mim.”
Ele disse:
“Você está disposta a sofrer por ela, minha
pequena?”
Well, Bem, lá tudo parou. Eu detesto sofrer. E sou uma
profissional do sofrimento, para minha grande confusão.
Minha voz respondeu: “SIM,” antes que eu pudesse
colocar minha mão à boca.
“ Muito bem. Estou curando-a, agora. Ela já está
curada.”
Resisti à enorme vontade de dizer um pequeno palavrão
e perguntei: “Vou sofrer muito?” Perguntando-me, é
claro, com o que eu havia me comprometido.
“Não. Você está sofrendo agora e sofrerá por
algum tempo, mas estarei com você durante
isto.”
Eu trabalhara muito e viajara e, por várias razões, eu
tinha dores nas articulações, dor de cabeça, sentia
fraqueza, e muito mal de uma maneira geral. Além disso,
a cama no meu quarto do hotel estava úmida, o que
fizera com que eu rolasse de um lado para o outro toda a
noite passada e ficasse com os músculos rígidos durante
todo o dia.
Eu estava prevendo outra noite naquela cama, mas tinha
mantido o aquecedor ligado o dia todo e tinha refrescado
os lençóis. Além disto, na apresentação um homem
chegou perto de mim e me ofendeu. Isto me aborreceu,
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mas eu rezei por ele e entendi que ele era uma pessoa
cheia de problemas. Bom, eu deitei para descansar,
depois de tomar duas aspirinas e trabalhar mais uma hora.
Fiquei na cama sem querer nem sabre quanto estava
úmida. Estava tão exausta que tinha que dormir. Agora
sei que não devia ter feito isto, mas isso foi o que pensei
na hora.
Repentinamente começou uma briga no quarto acima
do meu. Meu primeiro pensamento foi, que maravilha,
há outras pessoas, além de mim, neste velho edifício,
pouco seguro. Meu segundo pensamento foi, espero que
ninguém fique machucado e eu não tenha que chamar a
polícia, embora eu fizesse isto com alegria se alguém
fosse ferido. Depois de duas horas de discussão, eu
estava pronta para feri-los eu mesma. A briga ía e vinha,
sempre na mesma. A situação estava se tornando quase
engraçada, mas não muito.
Eu sentia dores nas
articulações, dor de cbeça, dor nas costas, meu leito
estava úmido, fazia frio, era impossível dormir e, além
disso, eu tinha a frente um extenuante e sobrecarregado
dia de dezoito horas, quando eu precisaria de todas as
minhas faculdades. Na manhã seguinte, eu olhei para meu
reflexo no espelho. A cara inchada, com olhos pequenos
fez um balanço de mim. Por que, na terra, eu tinha que
tratabalhar tanto assim?
Ele disse:
“Você está certa. Você é impotente. Sem Mim,
você não pode fazer nada. Mas Comigo, você
pode fazer tudo.”
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Uma vez mais, eu devia ter confiado que Deus faria Seu
trabalho. Estava claro que eu não seria capaz. Mas isso
tudo fora necessário para tirar a dor do doce semblante
daquela mulher. Deus é bom e eu O louvo de todo o meu
coração. Isto nunca tinha me acontecido antes. Aconteciame de sofrer terrivelmente durante várias novenas que eu
fazia para os outros, e eu compreendia que talvez eles
precisassem de muitas graças. Provavelmente não
tornarei a ver esta mulher. Não tem importância. Imagino
agora seu semblante cheio de paz e feliz, e amo Deus
tanto. Ele é tão bom para nós.
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Pensamentos sobre a
Espiritualidade
–2–
Li um texto, baseado em grande parte nas Escrituras,
sobre o pequeno resto de Israel e as massas. Era um bom
ensaio, mas senti tristeza. Perguntei a Jesus: Jesus, é
claro que amais as multidões. São Suas criaturas como o
pequeno resto de Israel. Eles não estão prestando
atenção, eu sei. Mas o que acontece com eles? Sua
resposta foi:
“ O céu está cheio de multidões de povos. As
fileiras dos grandes santos, contudo, estão
reservadas para o pequeno resto de Israel.”
Santa Faustina, certa vez, teve uma visão. Jesus estava
pregado na cruz. Depois de contemplá-Lo por um
instante, ela viu três grupos de pessoas. O primeiro grupo
estava também pregado nas cruzes. Eram, na maioria,
religiosos. No segundo grupo, as pessoas não estavam
pregadas em suas cruzes, mas as carregavam com boa
vontade. As pessoas do terceiro grupo arrastavam suas
cruzes atrás de si, descontentes, sem dúvida ,e
reclamando. Certamente, devemos todos nos esforçar
para fazer parte do primeiro grupo, aceitando de boa
vontade nossas cruzes. Mas não acredito que isto se faça
de uma hora para outra. Talvez haja um movimento entre
estes três níveis, à medida que a pessoa se aproxima mais
da perfeição. Então se não estamos no primeiro grupo, e
sei que eu não estou, não devemos perder a coragem,
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pensando que não somos feitos para tanta grandeza. Eu
acho que, mesmo que estejamos no terceiro grupo,
arrastando nossas cruzes atrás de nós e reclamando
sempre, devemos dizer: “Bom, pelo menos estou na
partida. Tenho a minha cruz e ela está comigo. Sou um
discípulo de Jesus Cristo e isso faz de mim um aspirante
ao crescimento. Se eu confiar em Jesus, Ele me ajudará a
progredir e talvez um dia eu carregarei a minha cruz com
um pouco mais de boa vontade. Então,em outro dia , eu
concordarei em ser pregado nela por amor de meus
irmãos e irmãs,que têm uma necessidade desesperada de
graças e amor.” Estes irmãos e irmãs, que são os nossos,
nem sempre são pessoas fáceis de se amar, não mais que
nós mesmos que nem sempre somos louváveis. Não
devemos nos preocupar por não sentirmos este amor. O
amor pelas almas, pelo menos no meu caso, veio bem
depois do amor a Cristo. E o amor de Cristo? Existe
alguma coisa mais natural, mais instintiva, mais
penetrante para nós, Suas criaturas? Não. Se você não
sente um amor forte por Jesus Cristo, Homem e Deus,
você simplesmente não O conhece bem. Preste mais
atenção durante os Evangelhos. Leia a Sagrada Escritura.
Ele está lá, e quando você O ouve falando tanto aos Seus
apóstolos como à sua alma, você sentirá o amor
transbordante que Ele tem por você. Pense na Ascensão.
“Vou preparar um lugar para vocês. Para que
onde Eu estiver, vocês também estejam.
(Jo 14:2-3).
Passe algum tempo meditando este versículo da Escritura.
Ele está dizendo:
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“ Estou levando-a Comigo. Não posso ficar sem
você, pequena alma do Meu coração.”
Ele também diz e repete: “Não tenha medo.
Nenhum temor.
Estou com você. Não a
abandonarei jamais.”
Jesus ama você. Peça-Lhe que coloque amor por Ele em
seu coração. Ele não se recusará em atender este pedido
em oração. Peça-Lhe ao longo do dia todo até que você
sinta este amor. Ele virá. E então você começará a
conhecê-Lo. E então você começará a amá-Lo. Logo em
seguida, você começará a amar seus irmãos e irmãs e
então, nada impedirá o progresso de sua alma. Você se
encontrará no primeiro grupo em pouco tempo. Alguém
recentemente me perguntou sobre a união de nossos
sofrimentos com Cristo. É algo um pouco obscuro até que
você medite um pouco sobre o assunto. O dom de Sua
vida, na cruz, para nos redimir ou nos salvar é adequado.
É perfeito. Deus Pai ficaria totalmente satisfeito de
redimir cada um de nós usando somente o sacrifício de
Jesus, se nós aceitássemos se salvos. Contudo, nem
todos, ao longo de suas vidas, estão sempre dispostos a
aceitar a salvação. A atração do mundo é muito forte.
Quando dizemos que unimos nossos sofrimentos aos de
Cristo, estamos concordando em ser pregados à nossa
cruz. Aí então estamos no primeiro grupo. Bem, você
poderia perguntar, para que serve isto? Jesus fez isto.
Isto é verdade. Mas existe uma subtibilidade e distinção
que precisa ser feita. Nosso sofrimento não salva as
almas. Este trabalho já foi feito. Mas nossos sofrimentos
adquirem preciosas graças, graças que podem ser usadas
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para almas sofredoras, almas pecadoras, almas
endurecidas, almas agonizantes, almas que estão no erro,
na ignorância, almas que estão sendo vítimas prisioneiras
das quais se abusam. As almas que estão às portas do
inferno podem ser resgatadas com nossos sofrimentos.
Estamos comprando as graças em favor deles.
Maria Santíssima, a Medianeira de Todas as Graças, pega
nossas pequenas ofertas e as usa para comprar
misericórdia para almas, apesar do horrível
comportamento nosso neste mundo moderno. Vejamos,
por exemplo. Há um alcoolatra.
Ele está imerso no pecado, tanto em relação ao vício
como em geral. Os ex-alcoolatras lhe dirão que, em um
dado momento, eles receberam um tapa no ombro e a
vida deles mudou. Seus olhos se abriram e viram o seu
vício, seu egoísmo, seu pecado. Então se tornaram
sóbrios e tornaram-se alguns dos maiores servidores de
Cristo. Doravante realmente motivados, estas almas
humildes se engajaram em ajudar outros a enxergar. De
onde veio a graça que permitiu o tapa no ombro? Do
nosso sofrimento, unido com a Paixão de Jesus.
Pense em Saulo que caiu de seu cavalo. Pense em sua
própria conversão. Você nunca pecou? Você esteve, por
algum tempo, em estado de pecado mortal? Eu estive.
Alguém sofreu por mim e Maria Santíssima veio me
resgatar.
Uma vez eu ouvi uma palestra de um homem, que era
um verdadeiro servidor, mas um servidor barulheto e
apaixonado, o que , às vezes, me alarmava. Ele trovejava
do púlpito, gritando: “Onde vocês estavam quando eu
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estava imerso no pecado? Onde vocês estavam quando eu
levava uma vida mundana? Porque vocês não vieram me
converter?” Bem, eu olhava ao redor para o auditório e a
maioria das pessoas eram idosas. A maioria delas
comungava diariamente, como eu, e tive vontade de
levantar-me e gritar também: “Pare de hostilizar estas
pessoas. Estas velhas almas passaram a vida inteira
rezando por nós, oferecendo seus sofrimentos por nós e
rezando o Rosário por nós.” Na minha opinião devíamos
agradecer este grupo, por ser ele a razão pela qual ele e
eu nos convertemos em servidores de Cristo. Sem eles,
talvez tivéssemos persistido em nossos erros. Estas
pessoas tinham unido seus sofrimentos e orações aos de
Jesus.
Um último pensamento sobre isso. Pense na Paixão de
Jesus como um grande presente. Quero dizer o maior
presente que você pode imaginar. Tão grande como uma
casa. Está embrulhado no papel dourado mais precioso,
com buquês e belíssimas guirlandas à sua volta. Este
presente é tão belo que é preciso a eternidade para
contorná-lo ao redor, estudá-lo e admirá-lo.
Ele
comporta um número infinito de facetas. Examiná-lo
toma uma vida inteira e bem mais. Agora suponhamos
que você queira imitar este presente. Você estaria à
altura, em termos de capacidade, de tecnologia e
criatividade? Impossível. Você não tem condições de
criar um presente tão glorioso.
Suponhamos que você queira fazer outro similar a este
presente. Você tem o poder, a tecnologia, a criatividade
de fazer algo parecido? Não, nem no seu melhor dia, é
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claro. Não é de sua competência criar um presente tão
glorioso. Mas este extraordinário presente é para seu pai,
então você quer juntar também votos de felicidade. Então
você arranja um pequeno presente e o embrulha em algo
mais próximo possível de papel de ouro que você pode
encontrar. E você coloca seu pequeno presente ao lado do
extraordinário presente. É isso unir seus sofrimentos aos
de Cristo. Quando seu Pai vê este presente ao lado do de
Seu amado Filho, Ele diz: “Que pequeno presente. Como
parece insignificante ao lado daquele belo presente? De
jeito nenhum. Ele sorri, como todo pai, e Seu coração,
emocionado pelo seu amor e esforço, é levado a uma
imensa generosidade. Seu coração está em festa. É isto
unir seus sofrimentos aos de Cristo. Quando nós todos
nos comportamos assim, há uma quantidade incalculável
de pequenos presentes ao redor do grande presente de
Jesus. Estamos ajudando, estamos fazendo a nossa parte.
E isto é , com toda certeza, um beneficio para as almas de
nossos irmãos e irmãs que feridos. Mas não esquece, em
momento algum que Deus é mais generoso do que
imaginamos. Ele nos reembolsará de forma espetacular
por cada pequeno presente. Poderia-se falar de situação
ganhador/ganhador. Então una seus sofrimentos aos
sofrimentos de Jesus em Sua Paixão. Você não se
arrependerá nunca. E se seus sofrimentos é a causa da
minha conversão, agradeço-lhe humildemente. E lhe
agradecerei e rezarei por você por toda a eternidade,
minha querida alma amiga.
Jesus quer que eu peça dons, os dons do Espírito Santo e
o dom da cura. Eu comecei a pedi-los, sendo me dado o
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estímulo, mas parei. Não sou digna destes dons e isto me
amnedronta. Penso que as palavras que usei foram:
“Jesus, eu não quero pensar que estou espiritualmente
muito elevada.” Jesus respondeu que Ele é quem vai
decidir quão espiritualizada devo ser e meuss anseios e
desejos vem todos Dele. Eu devo ficar tranqüila e
confiar que Ele vai cuidar de tudo. Ele me fará avançar
tão rapidamente quanto Ele desejar e tenho que deixá-Lo
fazer isso.
Ontem passei o dia desejando-O ardentemente. Fazia já
quatro dias que eu não comungava. Muito, muito tempo.
Minhas comunhões espirituais me dão força, sustentamme espiritualmente e verdadeiramente reconfortam-me e
guiam-me. Ele é tão generoso e bom para comigo. Bem,
lembrei que a Celebração da Primeira Comunhão estava
sendo feita. Então corri arrumar a casa de modo que
pudesse me ausentar por trinta minutos. Eu fui no tempo
certo e recebi a Comunhão. Revigorada, continuei meu
dia. Mais tarde tive a oportunidade de caminhar.
Lembrei-me que a missa das 19:30 horas estava sendo
rezada e o desejo de comungar me dilacerava o coração.
Comecei a perguntar a Deus se podia ir à missa
novamente, se esta era Sua vontade, mas por uma razão
ou outra pressentia que Ele ia me dizer não, então não
perguntei mais. Foi uma bela Comunhão e pude fazer a
Via Sacra depois. Mais tarde, durante minhas orações da
noite, perguntei-Lhe se estava zangado por aquilo. Ele
disse:
“Como poderia estar zangado por tanto amor?
Estou com você, Minha filha, e seu desejo de
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estar unida a Mim vem de Mim. Você não faz
sempre exatamente o que Eu quero, mas Eu
arranjo as coisas de modo que elas beneficiem
tanto sua alma como Meu plano.”
Coversando sobre certos assuntos pessoais, Jesus disse: “
Respeito sua humanidade e sua
vocação.
Lembre-se que ambas vêm de Mim. Nunca se
preocupe por isso.”
Estou em um daqueles períodos bizarros que lembram a
Quaresma. É terrível. Tentarei descrevê-lo. Caminhar
não ajuda, sentar também não. Comer não adianta nada.
A companhia de outros é uma tortura, mas ficar só não é
melhor. Eu sou o que se pode chamar de pessoa confusa
e desorganizada. Neste instante peço seriamente a Deus
que me envie alguém a quem falar. Não quero chorar
porque as crianças ainda não foram dormir. Maria
Santíssima disse-me, depois do terço da tarde que eu
devia pedir a Jesus os dons do Espírito Santo. Ela me
lembrou-me de pedi-los a Ele e disse-me que Ele queria
dá-los a mim. Eu disse: “Mãe, não consigo nem lembrar
bem quais são estes dons. Preciso ir procurá-los.” Ela
disse-me que eu os reconheceria assim que os recebesse.
Por que esta relutância da minha parte? Penso que é
porque tenho medo do que Jesus vai me pedir e se serei
ou não capaz de fazer o que Ele pedirá. E se eu não
conseguisse fazer? Agora eu sei, intelectualmente, que
isto não é possível porque Ele fará por mim o que precisa
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ser feito em mim. E, é claro não os pedi imediatamente.
Não sei o que há de errado. As pessoas poderiam pensar
que estou louca. Não me sinto louca. Honestamente,
creio que estou sofrendo certo tipo de ataque. O maligno
está me irritando, dizendo-me: “Quem você pensa que é?
Você pensa que Deus falaria com você? O que faz você
pensar que poderia cooperar com um plano Dele? É
ridículo e você deve parar de escrever imediatamente.”
Talvez eu deva parar até conseguir um diretor espiritual.
Deus me diria:
“Por acaso, Eu lhe disse para
parar.” Ele é o Patrão. Mas quem sabe um diretor
espiritual diria: “Aqui você está se afogando, é melhor
parar e desistir.” Pode até ser um alívio porque, pelo
menos eu não vou errar. Assim posso estar sendo
indulgente para comigo mesma. Conversando hoje sobre
algo, me dei conta de que estou muito desligada e nada
preocupada com as coisas do mundo. Mas isso não
importa. Estou interessada somente neste trabalho e em
rezar e falar com Jesus e Maria. Isto por hoje, é claro.
Amanhã voltarei a trabalhar em meu outro projeto, que
amo muito. Eu amo meu trabalho, todo ele.
Simplesmente não quero estragar tudo. Talvez eu esteja
precisando tomar um banho quente e deitar-me cedo. E, é
claro, o mais óbvio, manter-me fiel ao meu dever de
estado, em espírito de obediência e ver o que Deus me
pede para fazer. Estou escrevendo isto sentindo o alívio
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de um quase afogado segurando um salva vidas. Mas, é
claro, vou terminar meu serviço de casa, colocar meus
filhos na cama e pedir a Deus que mande alguém para me
ajudar. Amanhã eu me levantarei e farei a mesma coisa.
Meu dever está claro e não tenho nenhuma dúvida sobre
ele. Então é isso o que eu farei. Como na Quaresma.
Continuarei e esperarei que me venha ajuda. Ele sempre
acaba fazendo alguma coisa e depois deste período vem a
paz. Mas há também a dúvida: “É isto o começo de um
destes períodos? Ou isto não vai durar?” Seja feita a Sua
vontade. Neste exato momento a campaínha toca e a
Irmã veio, trazendo a consolação. Durante a Comunhão,
nesta manhã, Jesus disse-me que eu não me sentiria assim
por muito tempo. Logo terei a confirmação de meu dever
e de Sua vontade. Até então, devo continuar em paz. Eu
mesma pensei hoje que continuarei a fazer o que estou
fazendo até receber outra orientação. Realmente, o que
mais eu posso fazer? Durante a Via Sacra olhei para o
homem que pregava Jesus na cruz. Que tipo de homem é
este? A única palavra que me ocorria era miserável. Sem
levar em conta que era Deus o crucificado, o que nós
todos sabemos, partamos do principio de que este homem
não conhecia a identidade da vítima. Que tipo de pessoa
faz isto a um animal, quanto mais a um ser humano?
Jesus me responde que, freqüentemente, homens como
este não são mais homens, eles abandonaram suas almas
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ao maligno. São demônios. Mas mesmo em tal nível de
depravação, se a alma se comovesse um pouco, e sentisse
um leve toque de remorso ou culpa, Jesus entraria nela e
a encheria de luz. Este tipo de alma recusa a luz. Jesus
disse também: “ Eu a protegerei de almas como
esta.”
Mais uma palavra sobre isto. Entendo o que Jesus disse
porque nós, muitas vezes, dizemos que alguém é um
santo, em carne e osso, como Padre Pio ou Madre Tereza.
Se alguém pode ser um santo vivo, penso uma pessoa
também pode viver como um demônio. O destino eterno
de cada um é determinado na hora da morte da pessoa.
O que está claro para mim é que não devemos fazer
especulação sobre este assunto. Isto me fez pensar nas
quedas,durante esta meditação da Via Sacra. Na primeira
queda Jesus tornou a dizer-me que estava fora de
cogitação a idéia de não se levantar, apesar da tentação de
ficar lá e morrer, para colocar um termo aos sofrimentos.
Ele disse que Seu amor por cada um de nós era tão
grande, que não queria outra coisa senão perseverar. Na
segunda queda Ele disse:“Como eles se juntaram
todos ao Meu redor, para ver-Me caído por
terra!Você viu o fim Deste Santo?Ele não é todo
poderoso agora, é? As pessoas, as pessoas
más que se deixavam guiar por demônios,
triunfavam e se alegravam maldosamente nas
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Minhas quedas. Você experimentou isto e é
difícil para você. Olhe para Mim, na Minha
fraqueza, caído por terra. Ó como seu coração
se comove de piedade de seu pobre Jesus.
Imagine você o que Eu sinto quando você cai,
às vezes três vezes em um dia. Sim, seus
inimigos se regozijam, e dizem:‟Ela não é tão
santa como pensa ser.‟ Mas Eu, Eu que sou a
luz, que digo Eu? Eu digo: „Ela é uma alma
humilde. Verdadeiramente,esta alma que eleva
os olhos ao céu e implora Meu socorro faz parte
dos meus servidores. Ela terá toda a ajuda que
necessita, assim como um número incalculável
de outros dons.‟ Não se preocupe inutilmente
porque os outros a desprezam. Estamos
trabalhando juntos em sua alma. Você avança e
Eu nunca a abandonarei. Que a paz esteja com
você,
Minha
pequena.”
Esta manhã Jesus me disse que Ele estava satisfeito com
nossa reunião, na noite passada, após o terço em família.
Meu marido fechou as portas do salão e informou a todos
que precisávamos conversar. Estabelecemos certas regras
e abordamos certas coisas tais como: o dinheiro achado, o
gastar o dinheiro do bolso sem permissão, não gritar, não
bate o pé, e uma modificação dos comportamentos na
família. As coisas tinham se tornado impossíveis.Jesus
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disse: “Quero fazer desta família um modelo de
família Cristã. Isto não significa que seus
membros sejam perfeitos, mas que cada um
ajudará os outros a crescerem unidos a Deus.
Deve haver amor sim, mas também aceitação.
Eu ajudarei vocês. Não se preocupe com
interferências pois Eu protegerei este objetivo
como Meu próprio objetivo. Você se sente
embarassada. Isto acontece porque você supõe
que que a bondade virá de você mesma e sua
humildade a impede de sentir isto. É preciso
compreender que toda bondade vem de Mim.
Protegerei
sua
humildade.”
Jesus pediu-me para cumprimentar Maria Santíssima no
fim de cada tempo de oração. Ele não quer que eu vá
embora, após um tempo de oração sem saudar Sua mãe
porque Ela está sempre com Ele e intercede por mim.
Esta manhã após as orações eu rezei uma Ave Maria.
Maria Santíssima também disse que Ela estava satisfeita
com o terço em família da noite passada. Isto é bom
porque havia guerra antes do terço e durante o terço.
Permanecemos firmes na exigência de que cada um devia
participar do terço, apesar da tentativa da mais velha de
escapar. Sei que à medida que eles crescerem pode haver
resistência e é importante que continuemos com a regra
de que ninguém pode estar ausente. Os mais novos
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observam os mais velhos, bem atentos, para ver se eles
conseguem escapar. Na reunião meu marido falou do mau
exemplo que davam e chamou a atenção para o fato de
que os mais novos se comportavam mal depois de
observar os mais velhos. Agora precisaremos fazer
respeitarem estas novas estratégias. Sou agradecida ao
meu marido por tomar o controle da situação, como ele
fez, porque eu não sou capaz de fazer isso, mas era
necessário fazê-lo. Ele fez bem e vejo a ação de Jesus
nele. Eu presumo que para Jesus, meu marido seja um
sujeito fácil. Ele é honesto, bom e cumpridor de seus
deveres. Obrigada Jesus por este homem charmoso que é
um pai tão bom e que é tão agradável tê-lo perto. De
qualquer modo, durante minha oração com Maria
Santissima, não conseguia me concentrar.
Ela
imterrompeu meus pensamentos e disse: “Vá à outra
peça, se você acha que lá consegue rezar melhor.”Na
outra sala há um grande crucifixo e a imagem de Maria
Santíssima. É a sala de orações. Eu procurei ignorar o que
Ela dissera e continuei rezando e Ela tornou a dizer: “
Vá à outra peça agora. ” Sentindo-me como uma tola,
levantei-me pensando que, não importa como me sinto
devo obedecer. Eu saí da cozinha para o outro cômodo e
vi uma mulher, lá fora, na porta de entrada. Ela estava
deixando alguma coisa na porta. Abri a porta e a
cumprimentei. É uma amiga que está com muita
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depressão. Ela explicou que estava deixando uma
coisinha para mim e não queria me perturbar porque eu
trabalho de manhã. Eu a convidei para entrar, mas ela
estava indo a algum lugar. Eu sei que ela achava que
estava me importunando. Então eu a convidei para vir
amanhã à noite, com seus filhos. Esta casa está em
desordem, mas eu sabia que tinha que fazer algo
concretamente. Ela saiu e eu fui para a sala de oração.
Eu então pensei que se não tivesse levantado eu não teria
visto esta mulher. Antes de sair ela disse que estava em
péssimo estado. Comecei a rezar por ela e Maria
Santíssima perguntou-me se eu gostaria que Jesus a
curasse. Respondi “sim”. Ela perguntou-me se eu estava
disposta a sofrer por ela. É claro que eu disse “sim,”
conservando ambas as minhas mãos diante de mim, de
medo que novamente elas voassem à minha boca para me
impedir. Compreendo que estou sendo conduzida a
sofrer para a cura de outros. Maria Santíssima então me
assegurou que meus sofrimentos seriam minimizados e
que de qualquer maneira eu teria sofrido. Explicou-me
também que eles iriam maximizar o valor de meu
sofrimento. Isto deixou-me um pouco apreensiva. Não
pretendo entender como, porque ou em que medida este
novo projeto vai progredir. Repito que me confio a Jesus
para que Ele me use como Ele quiser e vou repetir:
“Jesus, eu confio em Vós”, porque francamente, não
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penso que isto seria algo que eu escolheria por minha
própria vontade. Sei a impressão que isto causa, mas
estou sendo bem honesta. Contudo, que a vontade Dele
seja feita. Bem, o sofrimento veio naquele dia. Durou até
as três horas da manhã. Que a vontade de Deus seja feita
e que eu possa sempre compreender o valor de fazer Sua
vontade, mesmo quando não entendo o que Sua vontade
realiza. Ele continuou na manhã seguinte, o que devo
admitir pareceu inesperado e talvez injusto. Como eu fico
rapidamente contrariada. Sou realmente apóstola por
acaso. Fui descansar, depois do almoço e Jesus disse:
“Quando você acordar isto estará quase
terminado.” Ele tinha razão. Acordei mais aliviada,
melhor, fisicamente em forma e agradeci por ter
terminado tudo. Jesus quer firmeza e acompanhamento
na formação de nossos filhos. Eu posso ver que muitos
dos erros que fazemos como pais são por pura preguiça,
no sentido de que, quando você procura disciplinar, isto
exige muita energia de você. Por disciplina eu quero dizer
que você fala, "Faça tal coisa." Eles não fazem,
oferecendo uma desculpa e queixando-se da injustiça do
pedido. Bem, então você deve entrar na luta e com rigor
exigir o cumprimento da ordem dada, salvo, é claro, se
usarem um argumento razoável e justo mostrando que seu
pedido está errado. Mas os momentos em que os pais
estão errados são poucos, eu acho. Então você está lá,
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forçando a criança a fazer o que lhe foi ordenado. É mais
fácil suspirar e fazê-lo você mesmo ou sair e se ocupar
com alguma coisa, esquecendo-se de que o seu filho
acabou de aprender que ele está ditando as regras da
família. Isto requer energia. Repito isto porque muitos de
nós, pais, hoje em dia, acham que nós estamos
desprovidos de energia. Jesus diria que isto acontece
porque desperdiçamos energia em coisas erradas.
Estamos gastando nossa energia de pais em coisa que não
são parentais. “Os pais estão muito preocupados
com suas próprias diversões. A formação dos
filhos
sofre
as
consequências.”
Obviamente
os filhos devem voltar a ser nossa
prioridade. E eu não estou falando das suas preocupações
materiais. Hoje em dia, muitas crianças estão inundadas
em bens materiais, mas estão famintas de nutrição
espiritual e de amor. Elas necessitam andar, conversar, e
serem ouvidas. Estas atividades são gratuitas e não
requerem que os pais trabalhem mais para financiá-las.
Senhor, ajudai-nos a nos tornar pais melhores e a dar fé
aos nossos filhos. Senhor, é absolutamente necessário que
nos ajudeis a readquirir nossa fé, para que tenhamos algo
para partilhar com nossos filhos. Protegei-nos das
distrações da Nova Era e de suas promessas vãs. Trazeinos de volta ao caminho que leva a Vós. Levai-nos de
volta ao bem Senhor, Tirai as escamas de nossos olhos
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para que possamos ver novamente e, um por um, darmos
o exemplo de que Deus está conosco. Ajudai-nos a
rejeitar este mundo presente , com sua escuridão e fome
espiritual. Daí-nos vocações, Senhor. Daí-nos almas
corajosas, dispostas a combater o mal. Nós Vos amamos,
nós confiamos em Vós, nós nos colocamos em Vossas
mãos,
nosso
querido
Salvador.
Hoje, depois de escrever, eu me sentei, com os braços
cruzados. Senti Jesus pousar Seu olhar sobre mim e Ele
me perguntou se eu não estava contente de ter escrito
para Ele hoje. Eu não tinha sentido nenhuma vontade.
Nove vezes em dez eu senti que não tinha nada para
dizer. Jesus respondeu: “Isto é bom. Você me ouvirá.
Eu
tenho
muito
para
dizer.”
Em todo caso, hoje me sentei lá, e disse: “Jesus,hoje
tenho a impressão de ser alguém que sabe tudo. Ele riu e
disse: “Minha querida filha, você ainda acredita
realmente que isto venha de você? Você não
compreende que você não sabe nada, sem Mim.
Não tenha medo, Eu freqüentemente uso
pessoas para poder falar. Eu a protegerei e
protegerei Meu trabalho. Agora, alegre-se
porque seu Jeus está conyente com você.”
Como pode alguém não amá-Lo? Novamente a única
explicação possível é que não O conhecem. Talvez este
trabalho mude para ser todo sobre Jesus e eu possa
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chamá-lo Jesus Exposto. Então o mundo se apaixonará
por Ele e não haverá mais pecado, nem raiva, nem dor,
nem crianças exploradas. Que sonho! Oxalá, isto
aconteça. Eu queria tanto que isso acontecesse.
Jesus acaba de dizer: “Você ainda está aprendendo,
Minha
pequena
apóstola.”
Penso que a palavra chave aqui é “pequena.”
Esta manhã me foi dado a compreender que Jesus ficara
decepcionado comigo ontem. Na hora da oração da
manhã Ele me disse que falaria-me mais tarde, durante o
dia, e que eu escreveria no jornal. O dia foi desafiador e
frenético, e num fim dele, eu estava indisposta e
exausta. Não rezara mais nada até chegar o momento de
cair na cama para dormir. Esta manhã ao comungar senti
tamanha alegria e reconhecimento. Eu estava realmente
transbordante de alegria e não parava de glorificar a
Deus. Jesus disse-me que, quando não vou a Ele, não
Lhe é possível dar-me as graças que Ele planejara. Muitas
destas graças podem ser destinadas a outras pessoas e
como não as recebo, elas não as recebem. Esta é minha
interpretação, é claro, mas faz-me compreender a
importância de recebê-las. O que eu devia ter feito era ter
me ajoelhado diante Dele, ainda que brevemente, e ter
dito: “Senhor, estou em frangalhos. Este dia foi mortal.
Existe algo importante? Alguma coisa que quereis que eu
faça? Estou aprendendo. Tentarei não cometer este erro
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novamente. Não me culpo muito, como às vezes faço,
porque sei que dei o melhor de mim mesma ontem,
apesar desta pequena negligência. Contudo, noto que eu
estava muito impaciente na hora de botar as crianças
para dormir e, que se eu tivesse passadoalgum tempo
com Jesus, ainda que brevemente, teria me saído melhor.
Durante a Via Sacra parei na estação em que Jesus cai
pela terceira vez. Esta estação me transpassa o coração,
como uma flecha. Eu disse: “Jesus, como eu gostaria de
levar-Vos em meus braços e fugir levando-Vos comigo.”
Ele disse: “Hoje você terá a oportunidade de
tomar em seus braços uma pessoaque caiu. Eu
lhe direi quando isto estiver acontecendo. Será
a mesma coisa, como se você estivesse Me
pegando
depois
de
Minha
queda.”
Eu imagino o doce Jesus agora caindo brutalmente no
solo duro, abatido e exausto, fraco e sedento. Isto me faz
estremecer, a cruz provavelmente caindo sobre Ele. Então
jogo olhares acusadores sobre Simão, lembrando-me que
devo ser uma doadora e ajudante amável. Como enxergo
facilmente os defeitos dos outros. Sou realmente bem
dotada para isso. Talvez eu devesse permanecer na rua,
apontando às pessoas que passam seus defeitos. Jesus
disse:
“Minha filha, não julgue Simão tão
severamente. Quero que você dê com alegria.
Não quero que você julgue as situações ou os

63

outros, principalmente quando você não
entende
os
fatos.”
Peço aos céus que me ajude a não me erigir como juiz.
Hoje espero recolher algumas graças disponíveis para
mim. Fui informada de que devo sofrer por alguém.
Receio que isto seja difícil, pois esta pessoa está muito
perturbada, e, às vezes, é perigosa. Jesus disse-me que
meus sofrimentos não seriam severos. Quando me
pediram para sofrer por esta pessoa eu disse „sim”. Não
tenho mais o problema de minhas mãos levadas
rapidamente
à boca para impedir meu „sim”.
Finalmente entendi que estas almas são peciosas ao meu
Jesus, e como tal, devem ser preciosas para mim. Jesus
deu-me um amor terno por elas, e meus olhos se enchem
de lágrimas ao pensar nisto. Acho impressionante que
mesmo por aquelas que me feriram, sinto uma afeição
apaixonada, assim como a necessidade de ajudá-las, de
uma forma ou de outra, a obter a cura e a paz e, mais
certamente, curar suas pobres almas sofredoras. Algumas
é uma alegria ajudar. Com outras a experiência pode ser
muito amarga. É preciso que eu consiga chegar a dizer:
“Qual é a diferença? Para mim é a mesma coisa um dia
no serviço de Jesus é um dia no serviço de Jesus.” Para
encerrar este assunto, respondendo à minha pergunta se
os sofrimentos seria intensos , Jesus respondeu:

64

“Não. Você não sofrerá mais do que foi
predestinada a sofrer.”
Eis a resposta. De qualquer maneira ele virá. Que ele seja
proveitoso. Jesus está me pedindo para cuidar de meus
filhos, então preciso parar.
O sofrimento continua. Eu sabia que esta alma seria
difícil. Eu não estou bem. Esta manhã, durante a Missa,
eu me sentia tão fraca e doente. Rezei, pedindo que Jesus
me ajudasse, pois receiava não poder cumprir minhas
obrigações. Ele disse:
“ Hoje lhe darei o uso de Meu corpo para que
você possa cuidar de sua casa. Seus
sofrimentos são temporários. estamos fazendo
bom uso dele, Minha filha, então persevere.”
Devo dizer que, apesar de estar indisposta, fiz
rapidamente meus serviços, serviços entre os quais havia
aqueles que eu estava convencida que não teria forças
para fazer. Ele disse também:
, “Estou com você. Tenho grande consideração
para com você, durante seus sofrimentos. Você
vê com que ternura você Me acompanha através
da Via Sacra? Sou assim com você. Uma grande
solitucide lhe será oferecida se você aceitar
estes dons espirituais. Avance lentamente, filha,
e metodicamente, preservando suas forças, e
tudo estará bem. Tenho tarefas espirituais
especiais para você hoje. Não gema sob o peso
da cruz hoje, pois vou diminuir seu peso logo e
você ficará contente por ter cooperado. Estou
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com você. E
logo você
pertencerá
completamente a Mim.”
Ontem a homília era sobre o Rosário. O padre fez um
belo trabalho, encorajando as famílias a começar rezá-lo
novamente. Ele recomendou começar rezando uma
dezena. Fiquei decepcionada porque meu marido não
ouviu esta homilia porque o padre convidou também os
pais a guiarem suas famílias por este caminho. Contudo
compreendi que meu marido não tinha necessidade de
ouvi-lo. Recentemente, minha filha mais velha, que está
recusando a oração em família, disse: “Mamãe nos faz
rezar o terço.” Meu marido a interrompeu e disse: “Não é
verdade. Sou eu que decidi que nós rezaríamos o terço,
juntos. É por decisão minha que estamos rezando, então
não pense que seja por vontade dela.” Ele disse isso com
tanta firmeza, com tamanha convição, que agora minha
filha fica em silêncio, entendendo que este não é um
assunto para brincadeiras. Eu, é claro, estava encantada,
pois não gosto do papel de responsável pela parte
espiritual da família. Vejo que isto mudando, pouco a
pouco, e fico contente com isso, é claro. Deus é tão bom
para conosco. No outro dia sai fazer umas coisas
necessárias. Depois do almoço houve uma verdadeira
guerra entre duas das crianças. Uma terceira acabou se
involvendo, e a primeira culpada foi finalmente mandada
para seu quarto. O tempo passou e eu lhe ofereci o
perdão, mas ela o recusou. Finalmente ela desceu,
permaneceu separada de todos, mas comendo bem seu
jantar. Ela, então, recebeu uma batida acidental no rosto,
e seu nariz começou a sangrar.
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Jesus disse: “Ela é a alma que você deve tomar em
seus braços. Trate-a como você me trataria,
caído, no Meu Caminho para o Calvário.”
Eu fiquei surpresa, porque nunca tinha pensado que esta
criança precisasse tanto de amor e carinho. Eu a tratei
assim e ela começou a soluçar. Verdadeiramente esta
criança estava sentindo profundamente tudo que
acontecera e eu não tinha percebido como ela se sentira
separada da família, neste dia. Jesus é bom para mim,
dando-me tamanha orientação pessoal. Ele oferece isto a
toda alma que esteja interessada. Eu nunca conseguirei
dizer suficientemente isto. Ele está dentro de cada alma.
Se uma alma tirar tempo para conversar com Jesus, Ele a
guiará pessoalmente, com amor e sabedoria. Como é
sublime o relacionamento com o nosso Cristo. Dito isto,
não quero que as pessoas pensem que isto algo
misterioso e fora do alcance das almas simples. É algo
instintivo, está em nós. O chamado de nosso Deus
começa lá dentro de nós, e quando estamos sofrendo, este
chamado é mais forte e insistente. Ao invés de responder
ao chamado, e dobrar seus joelhos, dizendo: “Meu Deus,
meu Deus, vinde em meu socorro,” as pessoas vão ao
supermercado, às cartomantes, aos praticantes de Reiki, e
em busca de toda espécie de detentores de promessas
vazias.
A angústia e o gemido vêm da alma que esta dizendo:
“Por favor, querida pessoa, estou morrendo de fome . dême alimento espiritual, pois necessito florescer
novamente, concedendo-lhe assim a paz que você tem
tanta dificuldade de encontrar.”
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Isto não foi sempre um problema, mas o é nos dias de
hoje. Jesus tem muitas graças para dar, mas ninguém as
pede. Hum. Mais para mim?
Era uma brincadeira, mas Jesus respondeu:
“Sim. Exatamente. Uma abundância de graças
espera toda alma que as queira. Minha mãe as
oferece aos seus filhos com tanta esperança e
ternura. Você deve levar isto ao conhecimento
das almas, particularmente daquelas almas que
estão sofrendo e se sentem mal amadas e
esquecidas.
Tais
almas
aceitam,
freqüentemente, de boa vontade Minhas graças.
Vai e fale do nome de Jesus Cristo. Vai e pregue
o Evangelho. Faça com que Meu nome seja
conhecido por todos, para que todos possam
ser amados e salvos. É isto que estou lhe
pedindo hoje e se você procurar uma resposta,
ela lhe será dada. Olhe bem para o cotidiano de
sua vida. Onde você pode evangilizar? Onde
estou lhe pedindo para evangelizar? A resposta
lhe será dada em seu coração, Minha querida.
Eu a colocarei lá. “ Em verdade, estas respostas
serão incalculáveis somente se você prestar
atenção ao som de Minha voz.”
É claro, eu rezei: “Jesus, fazei que ouçamos o som de
Vossa voz. Falai bem alto, Senhor, de forma que não
posssamos ignorá-la e
cuidar apenas de nossos
interesses. Queremos servir-Vos, Jesus, acima de tudo.
Contudo, nosso amor por Vós é pequeno e se deixa levar
pelas brisas do mundo. Fortificai-nos, Senhor.
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Afirmai-nos. Fazei-nos inabaláveis em Seu serviço.
Conduzi-nos às almas que não são amadas e que são
esquecidas. Por favor, Jesus, como nosso Amigo, nós Vos
imploramos que nos mostreis Vossa vontade , e que nos
digais qual é a Vossa vontade claramente, afim de que
possamos andar com confiança no caminho do serviço ao
céu. Verdadeiramente queremos isto, Jesus, apesar do
medo em nossos corações. Daí-nos muita coragem e
sempre mais coragem, afim de não vacilarmos nem
amedrontarmo- nos diante de nossos deveres.
Senhor, queremos isto. Estamos pedindo-Vos isto. Por
favor, Jesus, em nome de nossa mãe Maria Santíssima ,
concedei-nos estas graças. Amém”
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Pensamentos sobre a
Espiritualidade
–3–
Eu estava rezando à Maria Santíssima hoje à noite e faleilhe novamente dos meus medos e receio de enganar-me.
Ela disse:
“Nós a protegemos mais do que imagina, minha filha.
Este pouco sofrimento que estamos permitindo é para
o bem de sua humildade. não tenha medo. Estou com
você.”
Jesus disse novamente: “Veja como aceito
voluntariamente esta cruz? Se Meus filhos,
ainda que fossem apenas os Meus pequenos
escolhidos, aceitassem as suas menores cruzes
e dissessem: „Aceito esta cruz em nome de
Jesus para a salvação dos pecadores‟, Eu
poderia salvar um número incalculável de
almas. Incalculável. O valor de uma oferta a
Deus, mesmo bem pequena, é inestimável. Você
deve compreender que o sofrimento faz parte da
vida de cada ser humano. Use-o para sua
santificação e para o bem de seus irmãos e
irmãs.”
Paro novamente na estação em que Jesus é crucificado.
Fico examinando bem este homem que está pregando
Jesus na cruz. Jesus disse:
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“Teria sido melhor para ele ter se recusado e
não participar desta abominação. Ele devia ter
permitido que o tomassem como vitima, deste
modo, ao invés de cometer esta atrocidade.
Você não deve nunca temer o homem. O homem
pode ferir seu corpo, mas qual é o valor de seu
corpo humano? Você o abandonará a Mim, num
piscar de olhos. Apenas sua alma tem valor
eterno. Fale sobre como a alma conduz o corpo.
Isto Me consola.”
Recentemente falei a um grupo de estudantes do
secundário e gastei muito tempo discutindo o domínio
que eles têm sobre seu corpo. Expliquei-lhes que a alma e
intelecto, guiados pela alma, decidem tudo o que o corpo
faz. Por exemplo, eles decidem qual alimento dar ao
corpo, o que fazer com suas mãos e pés durante a prática
de esportes, nas diversões, ou no trabalho. Pedi-lhes
especialmente que lembrassem que eles têm o controle
de sua sexualidade. Adverti-os para serem cuidadosos e
não pensarem, nem por um instante, que é o corpo que
toma as decisões. Expliquei-lhes também que o corpo
faz ao intelecto e à alma sugestões inconvenientes. Estas
decisões, baseadas anseios ou desejos, podem ser erradas.
Cabe à alma e ao intelecto dizer “não” ao corpo quando
este faz um pedido que é impróprio para a pessoa.
Freqüentemente eu digo a estes jovens que se fosse
verdade que não é possível se controlar e que somos
levados por nossos desejos corporais então deveríamos
todos ser presos, pois é o acontece com as pessoas que
não controlam seus instintos maus e desejos. Estas
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pessoas não são aptas para a vida social. Claro que eu
digo isso de um jeito agradável, se você consegue
imaginar isto. Na verdade torno a coisa absurda e
engraçada.
“Se uma alma confiar em Mim, não há limite
para o que posso fazer através dela.”
Devo continuar a exercitar-me na confiança. Talvez o
Terço da Divina Misericórdia possa me ajudar.
Eu meditava a Terceira Estação da Via Sacra e Jesus
disse-me que logo eu cairia e que Ele estaria lá por mim
como eu estava lá por Ele. Eu estava pensando em
grandes quedas, não realmente equacionando quedas com
os fracassos de minha parte, mas pensando em termos de
perseguições, ataques e cruzes. Nós estávamos no carro
com as crianças e não vou tentar descrever o caos que
reinava. Pouparei o meu leitor, para preservar a paz.
Depois de muitas tentativas fúteis para conseguir um
comportamento um pouco mais razoável deles, perdi a
paciência e xinguei-os. O resultado foi um pesado
silêncio. Meu marido nada disse. Imediatamente eu disse
"Sinto muito. Vocês estão me deixando louca.” Meu
marido, leal a mim, replicou, “Eles fazem qualquer um
xingar.” Ele também não estava aguentando mais e estava
tentando dirigir. Mesmo assim eu fiquei me sentindo
horrível e Jesus veio até a mim e me consolou. Ele me
fez sentir melhor imediatamente; eu senti que estava
perdoada e senti a mais profunda paz, mesmo estando
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vivendo
circunstâncias
não
muito
pacíficas.
Ele mostrou-me que era esta a queda a que Ele tinha se
referido durante a Via Sacra. Ele é bom para mim e
insuperável em generosidade. Hoje o dia começou cheio
de dificuldades. Todo mundo está doente, inclusive eu. O
sono da noite passada foi muitas vezes interrompido e
desconfortável. O dia começou com querelas e discórdias
sobre assuntos os mais diversos. Que horror! Escapei,
como um ladrão, para ir sozinha à missa, e me senti
melhor. Fui orientada para sorrir e ser agradável a todos,
independente de meu estado de espírito. Devo dizer que
durante a missa, realmente durante os primeiros minutos
na igreja, sorrir era coisa fácil. Desde que eu esteja na
presença de Jesus, consigo sorrir, apesar das dificuldades.
Durante a Via Sacra, que fiz apressadamente após a
missa, a pedido, parei na estação do encontro de Jesus
com sua Mãe e supliquei a ajuda dela. Ela apoiou minha
decisão de manter as crianças em casa, apesar da
discórdia
que
isto
causou.
Ela disse: “Você deve confiar em seu julgamento. Você
tomou a decisão certa. No futuro faça isso
calmamente, e nunca tema quando é desafiada se o
objetivo é o bem estar de seus filhos. Mas permaneça
calma. Sua firmeza tranqüiladirá muito mais do que
do que ficar zangada porque é questionada. ”
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Na Via Sacra,quando Jesus encontra as mulheres de
Jerusalém, rezei por todas as mulheres que são
espancadas. Não consigo descrever minha solidão a Deus.
Quero estar com Ele. Estou em lágrimas quase o dia todo.
Fiz mais duas comunhões espirituais e, às vezes, tenho a
impressão de estar incomodando Maria Santíssima, pois
peço sempre a intercessão dela para estas comunhões.
Durante uma delas Jesus assegurou-me que Ele estava
comigo e permaneceria comigo. Perguntei a Ele o que Ele
fizera o dia todo, enquanto eu fazia os meus diversos
deveres.
Ele disse, “Permaneço ali, para que se você
precisar de Mim, Eu esteja presente.”
Isto me fez sorrir e, de fato, eluminou muito meu
coração. Mais tarde eu me senti só novamente e não
conseguia lembrar-me do que Ele dissera e que me dera
tanto consolo. Isto me fez quase chorar novamente. É
deste jeito, um dia nostálgico. Então incomodei Maria
Santíssima novamente e disse-lhe: “Traga-O de volta
para mim.” Ouvi imediatamente sua voz .
Ele disse, “Estou aqui. Eu disse que
permaneceria ali, para o caso de você precisar
de Mim. Exatamente como neste instante.”
Eu sorrio só em pensar nisso. Perguntei a Ele se podia ir
escrever isso, pois eu achava aquilo tão encantador.
Disse-Lhe também: “Jesus, não entendo. Como Vós
podeis estar em toda pessoa deste modo?” Ele me disse
para encarar o relacionamento meu com Ele como algo
exclusivo. Não existe em nenhum outro lugar. Eu não
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consigo entender claro, mas isto não tem importância.
Era a sensação de amor que Ele passava para mim. E
pensar que isto existe para todos. Todas as pessoas se
sentiriam assim se elas se voltassem para Ele. Não posso
viver sem Ele. Ele me faz falta e eu me sinto só.Não
posso imaginar o céu porque sinto tamanha alegria aqui.
Com que ele pode parecer-se? Minha irmã me disse,
certa vez, algo que responde à minha pergunta a Cristo,
de como Ele pode estar com cada um. Um sacerdote
disse, certa vez, que se um espelho se quebrasse em mil
pedaços, cada pedaço, ainda que pequeno, continuaria a
espelhar. O padre usou esta analogia com referência à
eucaristia. Cada hóstia em cada sacrário em qualquer
lugar do mundo tem tanto poder quanto a hóstia anterior e
a próxima. Eu acho que isto funciona também para
questão de lógica infantil de como Ele pode estar em
todos os lugares. É como quando você ama alguém, você
pensa em todas essas tolices, porque quando você não
está com essa pessoa você pensa sobre ela de mil formas.
Eu seu que Jesus está comigo. Eu sei isto de muitos
modos. Mas isto não é uma união completa e então
existe a nostalgia da saudade e a angústia de estar
separado embora eu tenha a alegria de estar falando com
Ele agora. Isto é assombroso e eu sacudo minha cabeça
desesperada tentando descrever esta alegria, mas eu quero
mais e mais e ainda mais. Retorno à limpeza dos quartos.
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Antes da Comunhão rezei conscientemente, pedindo a
Deus que me enviasse Seus dons, os dons do Espírito
Santo. O próximo domingo é Pentecostes e talvez seja
esta a razão desta focalização nos dons do Espírito Santo.
Enquanto rezava eu refletia sobre tudo isto e acabei
ficando confusa. Finalmente eu rezei: “ Deus, envia-me
os dons que Vós escolhestes para mim. Meu único
pedido é que minha faltas não façam obstáculo à Vossa
vontade. Quanto ao resto, pouco importa o que vós façais,
conquanto que eu esteja Vos servindo.”
Podemos
perder-nos nisso porque não se deve pecar por falta de
humildade e desejar maravilhosos dons elevados. Por
outro lado, não se deve ter uma vontante muita fraca e
disfarçar isto com falsa humildade: não sou digna, então
guardai Vossos dons para que eles não me custem nada.
Há também o risco de refletir muito sobre o assunto como
se tudo dependesse de nós mesmo e de nossa vontade.
Foi neste ponto que fiquei confusa e finalmente disse:
“Bata. Pouco impodrta o que aconteça, deixo tudo nas
Vossas
mãos.”
Ele
respondeu:
“Sua oração Me agrada. É evidente que você
está pronta para receber os dons que quero lhe
dar.”
Antes, durante e depois da Comunhão, houve muita
interação sobre isso. Não me sinto bem em escrever sobre
isso, pois receio dar a impressão de pensar que mereço
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estas graças. Não é verdade. Sou pacientemente
consciente das minhas fraquezas e combates contínuos.
As conversas foram sobre a aceitação da vontade de Deus
em mim, e estar pronta para fazer os sacrifícios que estas
graças exigem. Não sei que graças são. Não tenho
nenhuma idéia do que isto significa. Suponho que é um
aprofundamento de nossa união. É isso que eu pedia e,
em um dado momento desta manhã, eu respondi a Ele
que, pouco importa o que Ele me mande, conquanto eu
que possa me aproximar-me mais Dele. Ele disse que
nossa união se aprofundaria como resultado de nosso
trabalho
em
conjunto.
Durante a Primeira Estação, Jesus é condenado à morte.
Ele disse: “Você também será condenada. Você
será condenada a viver neste mundo, sem
pertencer a ele. É isto que a Minha vontade
exige
de
você.”
Eu disse: “Não importa.” Como eu disse durante toda a
manhã: “ Que a minha vontade seja a Vossa vontade,
Senhor.”
Na Segunda estação, Jesus aceita Sua Cruz, de livre e
espontânea vontade. Ele disse: “Você aceita esta cruz
de
livre
e
espontânea
vontade?”
Eu respondi novamente: “Sim. Não importa, Jesus,
conquanto que eu faça a Vossa vontade. Não tenho medo
dela, porque ela vem de Vós.”
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Ele respodeu “ Ela virá de Mim. Eu a colocarei em
suas mãos, como esta cruz foi colocada nas
minhas mãos.”
Parecia-me ter passado a manhã inteira repetindo a mim
mesma: “Sim, sim, sim.” Senti-me como Pedro, quando
Jesus não parava de lhe perguntar: “Você Me ama?”
Voce está assim tipo não estou ouvindo? Estão se
metendo comigo? Mas aí você entende que isto é muito
importante e Ele está certo. Deus conhece suas
respostas, entao deve ser que Ele quer que você se ouça
dizendo "sim". Tem que ser um ato de vontade e devido
ao fato dos seres humanos serem tão falhos e sem força
de vontade, você tem que repetir isto para se acostumar
com a idéia. Não tenho muita certeza disto, estou só
conjecturando.
Na Terceira Estação, Jesus cai pela primeira vez.
Ele me diz: “Você cairá. E as pessoas zombarão
de você. Você os vê em pé ao redor de Mim?
Isto acontecerá também a você, mas Eu estarei
lá.” Novamente, eu digo, “Sim, eu entendo Jesus. Vou
detestar isto, mas oferecerei isto a Vós e estareis lá para
me consolar e me levantar.”
Na quarta Estação encontra Sua Mãe.
Ele me diz que aos olhos do mundo podia parecer que o
encontro de Jesus com Sua Mãe fosse doloroso. Sim, a
dor estava presente. Mas Maria sabia que ela tinha que
estar lá pela seguinte razão: Aos olhos do mundo parecia
que Jesus estava subindo o Calvário sozinho. Na
realidade Ele não estava só. Sua Mãe estava presente,
representando toda a corte celeste. A corte celeste estava
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lá, com Maria, e quando ela ofereceu a união dela com
Cristo na Sua Paixão, ela fez esta oferta em nome de toda
a corte celeste. Quando Ele contemplou sua face
angustiada, obteve coragem e força para continuar. Ela
fez isto para Ele e isto fazia parte do sacrifício dela. Foi
dela que Ele tirou a coragem para coninuar.
Secundando,
havia boas e santas almas que O
acompanhavam. Ele disse-me que minha alma, junto com
outras incontáveis pequenas almas, acompanhava-O rumo
ao Calvário. Ele alcançou força de nós e da nossa
presença na Sua Paixão. Nós O consolamos. É um
negócio meio anacrônico e não conseguimos entender
daqui da terra. Pelo menos eu estou pensando em termos
logísticos. Estávamos com Ele. Andávamos com Ele
numa multidão e ficamos com Ele até o fim. Ele disse:
“ Você vê porque Eu perseverei? Você vê o
amor que Me cercava? Este amor cerca você e
as almas de todos os justos.”
Quando Verônica enxugou Sua face, ela representava,
naquele momento, as almas de todos os justos da terra.
Estas almas estavam todas representadas nela quando ela
estendeu a toalha para confortar o Salvador. Ele tirou
disto determinação, a qual tornou mais fácil, para Ele,
levantar-Se após Sua queda seguinte.
Passo de um assunto a outro, mas quando Simão ajudou
Jesus, o que Jesus necessitava era amor. Simão não
ofereceu isto. Quando se dá com alegria, oferece-se amor
e faz a alma sentir-se unida à Sua cruz. Quando se dá com
maldade e ressentimento, às vezes, seria melhor manterse à distância.
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No encontro com as mulheres de Jerusalém, Jesus disse
que mulheres e crianças sofrem muito neste mundo, nas
mãos de homens inescrupulosos. São pecados graves e
Deus não suportará isto por muito mais tempo. Ele
olhou para elas e viu crianças inocentes e mulheres de
todos os tempos e sentiu dor e ternura e estava em cada
pequena expressão de compaixão que tenha existido no
mundo. Ele deseja sempre ajudar pessoas como essas.
Sempre.
Jesus cai pela terceira vez, e diz-me que quando eu caio,
há almas me ajudando. Ele disse que quando eu rezo,
quando eu tento fazer Sua vontade no mundo, e durante
este meu tempo de formação, há incontáveis almas no céu
que me dão forte apoio e me ajudam. Ele disse que como
Ele carregou Sua cruz com toda esta ajuda invisível, eu
também beneficio da mesma coisa. Toda pessoa que
aceita carregar sua cruz e participar de Sua Paixão e se
submete à Sua vontade tem isto: uma corte e uma guarda
de honra de anjos e santos do céu que a assiste e a
protege.
Nós
nunca
estamos
sós.
Devemos contemplar Maria e nela buscar coragem,
conscientes de que seu rosto representa toda a coorte
celeste, coorte esta que está à nossa disposição. Jesus
também manda pessoas em nossas vidas como Verônica,
que na verdade são seus representantes na terra, seus
enviados. Estas pessoas representam todos os servidores
atuais da terra, que desejam o nosso bem e cujas orações
e sacrifícios podem e são usados para nos ajudar quando
precisamos graças. Ele está tentando explicar a grandeza,
a majestade, a importância de nossa equipe, do nosso
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lado. Nós nunca deveríamos ter medo. O outro lado, o
lado das trevas, não é organizado, não existe ajuda mútua
e não é consistente. Não há nenhuma dúvida sobre qual
lado triunfará. Sem problemas nisso. O único problema é
que precisamos repelir firmememnte a onda de maldade
para que as almas vejam seus erros e encontrem a paz
que é Cristo. É preciso repelir esta onde de maldade com
extrema firmeza, nestes tempos de agora.
Jesus é despojado de Suas vestes. Hoje, isto me repugna,
como sempre, esta bofetada final e humilhação para
nosso Cristo. Mas hoje vejo a coisa de outro modo. Isto
não é nada, aos olhos do céu. A humilhação do mundo
não é nada. Nós deveríamos bocejar diante disto, pois é
algo tão fugaz e diante de quem estamos sendo
humilhados? As boas e santas almas não exultam com
isto. Nosssos amigos do céu consideram isto como nada.
Então tememos o desdém das almas mundanas? Se é
assim, precisamos trabalhar esta área de nossa
espiritualidade. Eu me lembro de, uma vez, ter me
preocupado com algo, há muitos anos. Não me lembro do
que era. Mas se tratava do que os outros pensariam de
mim. Jesus me disse:
“Tente impressionar a Nós, seus amigos do
céu.”
Bem, eu fiquei nas nuvens por vários dias. Cada vez que
eu pensava no assunto, eu ria. Ele estava dizendo para eu
impressionar os santos pela minha fortaleza, minha
paciência, minha humilhação, fazendo-me pequena e
servindo os outros. Isto me ajudou, realmente me ajudou
a ver as coisas de modo diferente. É um bom enfoque
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para nossa espiritualidade e para o nosso caminhar com
Cristo. Devíamos tratar os aplausos e as aprovações do
mundo como nada, a não ser um possível perigo se nos
agarrarmos a eles. E tratar a aprovação celeste como
nossa meta principal. Fico um pouco procupada, vendo
Jesus ter esta assistência ou consolação durante Sua
Paixão porque sempre me ensinaram que Ele se sentiu
abandonado. Ele me diz para não ter medo. Ele se sentiu
abandonado por Deus e sem a união com Seu Pai, à qual
Ele estava acostumado, e dela foi separado durante o
tempo de sua Paixão. O sentimento de ter sido
abandonado por Deus fazia parte dos padecimentos da
Paixão. Mas isso não quer dizer que as almas não podiam
confortá-Lo ou que não O tenham confortado. É um
pouco como o sentimento que experimentamos, em
menor escala, quando Ele parece largar nossa mão ou
estamos em um período de aridez. Devemos sempre
lembrar que Deus está presente, apesar do nosso
sentimento de solidão. Tenho um pequeno quadro no qual
está escrito: “Convidado ou não, Deus está presente.”
Padre Pio disse: “Aridez é o fruto de nossos
defeitos.”
Bem dito, embora eu tenha levado anos para entender
isso.
Na primeira estação hoje, Jesus me mostrou que quando
Ele recebeu a sentença de morte e foi condenado à morte,
Ele teve momentaneamente um sentimento de pânico e
horror. Era Sua Humnidade protestando ante a idéia de
Sua morte. Ele disse que devemos separar-nos do mundo
e praticar o desapego das coisas do mundo, do respeito
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humano e, às vezes, mesmo das pessoas. Devemos nos
exercitar a este desapego porque se nos tornamos muito
apegados a estas coisas, não podemos servi-Lo
plenamente; ora é isso que nós nos esforçamos para
alcançar, a plenitude em Cristo e no serviço a Cristo. Esta
é a nossa meta, e devemos ser rigorosos em termos de
exigências espirituais. Se praticarmos isto e fazemos disto
um hábito, não ficaremos decepcionados nem arrasados
quando a situação inevitável se apresentar em que o
mundo ou certas pessoas não mais nos darão sua estima e
afeição. Às vezes, se você está a serviço de Cristo, você
será atacado. Se seus olhos estão fixados nas coisas do
céu, e você esta desapegado, você sofrerá o sentimento
inicial de desgosto disto, e talvez de pânico, mas logo a
atenção se recentra, a vontade se reajusta, e o ataque não
peturbará muito sua paz interior. Penso que os santos
permneciam recolhidos nos tempos de ataques.
Detestavam as afeiçãos muito fortes e fugiam da
adulação. Eles sabiam.
Maria Santíssima quer que eu escreva algo. Quando eu
refletia, nesta manhã, sobre a terceira queda, eu estava
impressionada pela divindade de Cristo. Ei-Lo, caído por
terra, e tem ainda a auréola de luz ao redor de Sua cabeça.
Isto nos mostra que Jesus não perdeu Sua divindade
durante sua Paixão. Eis o que Ele quer que
comprendamos: O mundo não podia aceitá-Lo devido ao
modo pelo qual Ele veio, como um humilde filho de
carpinteiro. O mundo ou a loucura do mundo desprezava
Sua humildade. Não podemos fazer a mesma coisa.
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Ela diz: “Você deve procurar o caminho do céu nas
pequenas coisas, nas coisas humildes. Seu serviço às
pessoas não amadas, abandonadas, que nada podem
dar-lhe em troca, que seja estima, dinheiro ou mesmo
em admiração, eis o que funde o coração de Seu Jesus
e impressiona seus amigos do céu. O serviço que passa
despercebido é o que deve ser desejado.”
Hoje eu rezei apressadamente as Estações da Via Sacra,
pois havia pessoas me esperando. Às vezes tenho a
sensação de que preciso ser cinco pessoas ao mesmo
tempo. Eu rezava um pouco e um pouco dizia: “Jesus, eu
preciso ir.” Na Quinta Estação Jesus disse: “Você pode
ir. Eu estarei com você.” Senti um pouco de
remorso, mas não muito, pois não era brincadeira o que
eu tinha para fazer. Havia um sogro doente para ser
levado ao médico, minhas filhas estavam me esperando,
ninguém tem minha atenção em dose suficiente, parece
que estou me sentindo em pedaços. E anida assim Ele me
lembrou: “Cumprimente Minha Mãe.” Eu rezei uma
Ave Maria, e Ela não me poupou, dizendo em resumo: “
Você deseja Meu Filho e deixa-O de lado quando se
sente longe. Agora, durante este tempo que você
reservou para Ele, você escapa precipitadamente.
Existem coisas preciosas que Ele quer lhe ensinar e
ensinar aos outros.” Bem, vocês podem imaginar como
eu me senti. É óbvio que eu terminei a Via Sacra. Não
tenho certeza de ter sido clara, mas o parágrafo acima
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descreve bem o que Maria Santíssima não queria
esquecer ou deixar de revendicar. Eu corro de novo,
sentindo que gastei pouco tempo, mas sendo pressionada
para correr nestes últimos dez minutos. Cristo seja
louvado. Seguindo esta linha de raciocínio, sentindo-me
sobrecarregada eu continuo. O fim de semana foi difícil
com as crianças. No domingo chegamos a gritos e berros,
de todo mundo, e eu achei isso um fracasso triste. Tentei
rezar e pedi paciência a Jesus, mas logo explodi e entrei
no clima das crianças berrando e acusando. Acho que
venci a curto prazo. Eles limparam a bagunça e foram
dormir calados. Por outro lado, senti tanta vergonha e
remorso. Sei que Jesus não quer isso. Ele quer calma e
firmeza. Mas honestamente, alguns deles estão em fases
ruins e colocariam à prova a paciência de Jó, apesar de
tudo. Isto não é o que importa. As crianças são um
desafio e estabelecer um exemplo de gritos e perda do
controle emocional resulta exatamente os mesmos
comportamentos nas crianças. Eu sei disso. Eu me senti
muito mal e estava tão desanimada e abatida que eu quase
não
rezava
nada.
Evitei
Deus.
O humor não melhorara, esta manhã quando fui à missa
com o bebê. Ela estava desobediente e barulhenta e eu
mal me comunicava. Eu disse: “Deus, Vós tendes a
mulher errada aqui. Eu estou caindo aos pedaços. Eu
estou xingando. Eu acho que eu disse a uma das crianças
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ontem que eu a odiava. Deixe-me então ceder o lugar. Eu
não vou conseguir fazer isto, sentindo-me tão fraca e
indisposta.” Isto é o que acontece comigo. Eu o perco.
Meu tom não era acusatório, embora eu tivesse o
sentimento de que Ele me abandonara, pois eu pedira
ajuda em pânico, e perdi a calma, apesar de tudo.
Quando eu levei isto para a atenção Dele, Ele me disse:
“Não posso Me impor a você e ao seu livre
arbítrio. Na próxima vez, vai a uma outra peça da
casa e dê-Me um momento para colocar paz em
seu
coração.”
Ok. Isto parece razoável. No que concerne ao meu
sentimento geral de querer que Ele dê a outrem esta
missão, Ele disse:
“Você perde a coragem,
facilmente. Você não é
santa.
Você
experimentará sua fraqueza. Deseperar-se
devido à própria fraqueza é falta de humildade.
Espere passar por fracassos. Espere precisar de
Minha intervenção e da Minha mão para lhe
sustentar. Não se surpreenda quando sentir o
aguilhão de sua humanidade. Faz parte de sua
cruz, Minha filha, estar bem próxima de Mim e
permanecer tão imperfeita. Fique em paz.
Estou ameaçando abandoná-la?
Minha Mãe
ameaça abandoná-la? Isto nunca acontecerá.
Vou reparar os danos feitos à sua pequena
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família e ajudarei você e seu marido a guiarem
seus filhos nestes tempos difíceis. Você deve
continuar a servir-Me, poi preciso de você.
Devemos escrever às almas, Minha querida
pequena. Eu lhe perdoei. Você se perdoou?
Avante. Sempre avante. Preparei muitas graças
para você e você deve continuar a recebê-las.
Você é como uma borboleta que tem uma asa
ferida e voa com muita dificuldade, por
enquanto. Não será sempre assim. Logo você
voará sem sentir o esforço. Isto acontecerá
graças à Minha intervenção. Você notou
recentemente que não se preocupou em obter
os dons do Espírito Santo. Você tinha razão.
Tudo depende de Mim, Minha filha espiritual.
Pode ficar tranqüila, sabendo que Jesus lhe fará
progredir tão rapidamente quanto Ele precisa,
para
que
você
possa
servir-Me
com
competência naquilo que escolhi para você.
Fique
em
paz.
Nunca
lhe
deixarei.”
Não há muita coisa a acrescentar a isto, tanto eu me sinto
tocada e consolada. Como Ele é bom e paciente para
conosco.

87

Pensamentos sobre a
Espiritualidade
–4–
Jesus
“Agora Eu quero falar diretamente às almas.
Numerosas almas estão clamando por Mim. Elas
pensam que Eu não ouço. São elas que não
ouvem. Elas não ouvem Minha voz que deve ser
ouvida no silêncio de seus corações. Uma alma
que não se põe em um estado de tranqüilidade,
não Me ouvirá. Você, Minha filha, acabou de
tapar seus ouvidos e fechar seus olhos durante
dez minutos para concentrar-se totalmente em
Mim. Além disso, Nós nos comunicamos de
modo sobrenatural. Mas você compreende que
para ouvir-Me, e isto tem sido sempre assim
para você, você precisa colocar um obstáculo
às distrações barulhentas deste mundo, que se
tornam sempre mais ensurdecedoras, a cada dia
que passa.”
“Quero encorajar as almas a eliminarem o
barulho de suas vidas. Desliguem as televisões
e os rádios. Muitas conversas seria melhor que
fossem evitadas. Neste novo silêncio, as almas
terão seus corações recolhidos.
Em seus
corações recolhidos, elas encontrarão a Mim, Eu
que estava esperando por elas.” “Estou aqui,
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querida alma. Basta que você olhe em seu
coração. Eu sofro por causa de você, pela sua
dor, pela sua solidão, pelo seu isolamento.
Toda alma, às vezes, se sente só e compreende
que a consolação humana é vã. As almas devem
procurar a consolação espiritual ou celeste. Se
você sente uma inspiração interior, é sua alma
que está Me procurando. Atenda ao anseio de
sua alma, Meu querido pequeno perdido, pois
você Me encontrará lá, esperando-o
e Eu
resolverei todos os seus problemas. Posso fazer
em você coisas miraculosas somente se você
Me permitir. Você procurou outras consolações
que o desapontaram. Agora dê-Me uma chance.
Estou aqui. Amo-o. Espero por você.”
“Quero
dirigir-Me
às
almas
santas.
Freqüentemente vocês
perdem a coragem.
Vocês não suportam a si mesmas nem um
pouco. Eu, seu Jesus, tenho uma paciência sem
limites com suas faltas e fraquezas. Vocês
devem confiar em Mim. Eu perdôo vocês e fecho
os olhos a essas fragilidades humanas. Não
sou como um espião, esperando pegá-las em
faltas. Além disso, sou seu amigo. Seu melhor
defensor. Aplaudo suas menores humildes
tentativas de atingir a santidade.
Juntamente com a Comunhão de Santos, Eu
estou levando (batalhando com ) vocês minhas
amadas almas escolhidas.
Há um grande
trabalho a ser feito. Então não percamos tempo,
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preocupando-nos com nossa humanidade. Eu
não espero perfeição. Por favor, não esperem
perfeição de si mesmo e não se sentirão
desencorajados. Vocês devem caminhar com
segurança em direção a Mim, sempre buscando
Minha vontade. Nos menores detalhes de seu
dia, busquem Minha vontade. Eu lhes farei
conhecê-la e, pouco a pouco, vocês viverão em
um mundo de “sim” a Deus. A fome
desaparecerá, as trevas do pecado diminuirão e,
pouco a pouco, Minha bondade se difundirá por
toda a humanidade. Isto não é impossível.
Vocês são cépticos porque vivem em um mundo
envenenado pelo cepticismo. O cepticismo não
vem de Mim. Ao invés, sejam cheios de
esperança e de certeza. Tenham a certeza de
que o impossível é fácil para Mim. Eu poderia
exercer Minha Divindade sobre o mundo, mas
não é isso o que Eu quero. Quero que sejam
vocês, Minhas almas escolhidas que façam
nascer esta Renovação. Esta é a missão de
vocês.
Impossível, dizem vocês? Não é
impossível para Mim, se permitirem que Eu
trabalhe através de cada um de vocês. E vocês
farão parte da maior Renovação da história do
mundo. Ela está próxima. Tenham muito ânimo
e não percam a coragem. Quando vocês
sentirem desesperados venham a Mim e Eu
infundirem em vocês nova esperança e alegria.
“Seu trabalho é importante para Mim.”
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Maria Santíssima diz:
“Estou aqui, filha. Fique em paz. Você não distingue
tão bem minhas palavras das palavras de Jesus como
gostaria, porque não reza o suficiente. Você deve
rezar mais e Jesus e eu poderemos nos apossarmos de
você de forma mais elevada. Sei que é isso que você
quer. A viagem de domingo é um presente meu para
você, então nada tema. Quero que você a faça.
Cuidarei de todos os detalhes. Faço isso com
freqüência para as pequenas almas que estão sob
meus cuidados. Desejo ardentemente colocar toda
pequena alma sob minha proteção. Se, pelo menos,
elas viessem a mim.”
Jesus pede grandes coisas às Suas almas escolhidas.
Toda alma, ao ler estas palavras, deve compreender
que estamos lhe falando. Há muito trabalho para
fazer. O pecado, a fome, a miséria e a destruição são o
resultado de numerosas, muito numerosas almas se
recusarem a servir Meu Filho. Basta que apenas uma
alma tome a decisão de servir Jesus constantemente
para que o mundo comece a mudar. Embora você não
veja isto, o fato está acontecendo. Jesus quer um
mundo amplamente renovado. Você deve participar
para que esta renovação seja completa.
Abandone, por um momento, a pequenez de sua
humanidade e olhe o mundo da perspectiva celeste.
Nós, a Comunhão dos Santos, daqui do céu estamos
fazendo a nossa parte. Estamos trabalhando no
mundo de forma sobrenatural , com um número
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incalculável de anjos. A ajuda disponível às almas,
nestes tempos, é ilimitada. Você que servir a Cristo?
Você quer fazer parte desta renovação? Diga “sim” a
Meu Filho, no silêncio de seu coração e O verá
começar Seu trabalho em você de maneira
extraordinária. Ele edificará sua confiança e fé até
que você não procure senão Sua vontade. Sua alegria
será transbordante, pequena filha, porque você terá
um antegozo da alegria do céu e da bela existência que
lhe espera.
Não tenham medo. Estou com cada um de vocês e
desejo conduzí-los, ao longo deste caminho. Vocês não
ficarão decepcionados, se vieram a nós. Não permita
que nada seja obstáculo à sua conversão ao silêncio.
“É lá que vocês encontrarão Jesus.”
Jesus:
“Eu estou com você, minha filha. Sinto sua
fraqueza
e
doença
e
ajustarei
suas
responsabilidades ao seu estado. Isto passará.
Ofereça seus sofrimentos a Mim, de forma que
Eu possa saciar as almas, especialmente
aquelas que estão no erro e correm perigo de
se perderem. Meu coração sofre ardorosamente
por elas. Elas se sentem como se tivessem sido
abandonadas,
contudo
foram
elas
que
abandonaram a verdadeira fé. Sofra por elas
com toda disposição, minha pequena. Devemos
trazê-las de volta com bondade e alegria. Um
verdadeiro discípulo de Cristo é alegre e sereno.
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Quando você vê cristão que dizem ser Meus
discípulos, mas são tristes e rabugentos, fique
alerta. Desespero e depressão não vêm de Mim.
Meus seguidores recebem esperança e
suavidade de espírito, apesar das dificuldades.
Se você percebe que está se sentindo triste
muito freqüentemente, é porque você não está
unido a Mim através da oração e dos
sacramentos. Seja vigilante na sua fé e não
vacilará. Estou com você. Eu nunca o deixarei.
Peça-Me coragem e terá coragem.
Maria Santíssima:
“Você não pode assistir à Missa sempre que quiser.
Isto é uma cruz e você pode oferecê-la a Jesus. Você
receberá os benefícios , como se tivesse participado da
Missa, particularmente nos dias como hoje, em que
sua intenção de participar era real. Sua decisão de
cuidar de seus filhos foi a escolha certa. Estamos com
você, quando você cumpre seus deveres e eles se
transformam em oração, especialmente quando você
os une a Nós. Lembre-se que sua vocação de esposa e
mãe é divina e será abençoada como tal. Fique alegre,
pequena filha. Você serve Jesus bem, apesar de sua
fadiga.”
Jesus: “Você terá respostas em quantidade
sem precedentes”.
Sinto tamanha gratidão hoje. No aspecto humano, estou
grata porque me foi dada algumas horas para descansar.
Do ponto de vista espiritual eu receava não poder servir
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Jesus, por me sentir muito indisposta, mas vejo que tudo
o que tenho que fazer é sentar-me aqui e receber as
palavras que Ele me dá. Eu quero tanto, tanto trabalhar
para Jesus. Ontem quando eu me sentei para fazer umas
tarefas de escritório, remuneradas Ele me interrompeu.
“Trabalhe primeiro para Mim. Sempre cuide de
Meus interesses em primeiro lugar. Daí, Eu
abençoarei suas outras tarefas. “
Eu obedeci e me senti horrível porque Ele teve que
chegar ao ponto de me falar isto. Eu acho que estou
melhorando em prestar atenção, mas só Deus sabe que ao
escrever estas palavras, provavelmente, logo em seguida,
irei fracassar terrivelmente. Preciso me empenhar
melhor em repousar inteiramente em Jesus e Maria e
então avançarei mais rapidamente no trabalho para Ele.
Eles são forçados em ir devagar comigo devido aos meus
defeitos. Hoje estou a caminho de Knock , em minha
mini peregrinação. Meu filho disse-me na noite passada:
“ Quero ir a Knock. Acho que esta devia ser uma
peregrinação familiar.” Quase caí em uma gargalhada.
Não é possível. Este meu pequeno não está interessado
em rezar, no final das contas. Não acredito nisto. Ele quer
apenas passear. Agradeço a Deus e a Maria Santíssima
por este dia.
Jesus: “Novamente você sente o peso de Minha
cruz. Una seus sofrimentos a Mim, filha, para
que Eu possa com ele beneficiar as almas. O Pai
é Meu servidor. Você pode confiar em Sua
orientação. Não deixarei nada ao acaso e você
deve parar de questionar Meu plano, Meu
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método e Minhas metas. Tudo o que você
precisa é permanecer em paz e fazer o trabalho
que lhe peço. Nunca lhe deixarei. E você nunca
Me fará falta neste domínio porque isto é obra
Minha. Seja um exemplo de paz para seus
irmãos e irmãs, para que eles também queiram
a união Comigo. Este é o desafio para os Meus
discípulos. Se você tem um semblante pacifico,
você é um reflexo de Mim, seu Salvador. Os
outros vêem isto e desejam a mesma coisa. „O
que esta pessoa tem?‟ eles perguntam. Se você
é um discípulo, sua santidade brilhará do seu
interior e é isto que eles identificarão. Esteja em
paz. O medo não vem de Mim e não o aproxima
de Mim. Você deve se esforçar para ter
confiança em seu Deus. Estarei com você até o
fim dos tempos. Seus sofrimentos lhe darão
grande consolação mais tarde, quando você
estiver junto de Mim. Você nunca se
arrependerá de ter sofrido por seu Jesus. Estou
fazendo você avançar e logo você não sentirá
mais o peso desta cruz.”
Maria Santíssima : “Os dons que lhe dei em Knock logo
aparecerão aos teus olhos. Que felicidade você sentirá
pela sua caridade, seu amor ao próximo e sua
devoção a Mim! Tente não se preocupar por causa
desta obra, minha querida. Como Jesus disse, isto é
obra Dele e como tal será efetuada com muito pouco
esforço de sua parte. Você percebe isso agora, não é
assim? Alguns dias serão mais difíceis que outros, mas
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é sempre assim. Mesmo para mim, durante o meu
tempo na terra, era assim. Almas serão salvas através
da obediência de nossos filhos, apesar das dificuldades
que eles experimentam. Por favor, não pense que
porque você está enfrentando dificuldades, o valor de
sua oferta seja menor. Pelo contrário, quando você
sente que avança menos, nós a fazemos progredir.
Jesus quer que você fique em paz. Ele quer que você
irradie paz. Você deve rezar freqüentemente, pequena
pomba, e colocaremos esta paz em seu coração. Seu
sorriso irá refletir a Nossa imagem, de nós seus
amigos celestiais, e muitos ali se sentirão consolados.
Estou com você de maneira especial, durante este
tempo e a protegerei bem de perto. Peça também a
ajuda de seus outros amigos celestes. Quão grandes
graças estão disponíveis para nossos filhos, que estão
atentos e desejam nos servir. Nenhuma alma deste
tipo, não importa quão pequena e fraca seja, será
deixada sem completa proteção. Sua mãe está com
vocês e permanece a seu lado.”
Eu estava meditando o encontro de Maria com Jesus, no
caminho do Calvário, e Jesus disse:
“Quando você contempla o rosto de Minha mãe,
nenhum sacrifício é muito grande. Sua doçura e
bondade tocam você, no fundo de seu coração,
e você compreende que por nada neste mundo,
você decepcionará esta boa e santa mãe.
Minhas almas escolhidas devem apoiar-se em
Maria, a Mãe de Deus, com maior intensidade
nestes tempos. Ela está se colocando
à
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disposição de maneira extraordinária neste
momento, para ajudar seus pequenos filhos.
Sejam humildes e peçam ajuda à sua mãe. Ela
não os decepcionará. Ela os conduzira
diretamente ao Meu Sagrado Coração onde as
almas serão confirmadas na graça, como você
foi. O medo desaparecerá e uma intenção sólida
impregnará sua conduta. Minha mãe deseja
conduzir seus filhos e recebeu total permissão
para isso do Pai no céu.”
Maria Santíssima acrescenta:
“Meu coração se dilacera de dor por causa dos meus
pequeninos. Eu os vejo se contorcendo e virando em
desespero. Como fico à volta deles, esperando que me
vejam para que eu possa confortá-los e orientá-los.
Mas eles olham para todos os lados, menos para o
céu. Nunca aconteceu isto neste nível no mundo”.
“As pessoas se envergonham de pedir ajuda a Deus
porque pensam que isto é um sinal de fraqueza. Elas
têm medo de confiar. Eles pensam que isto faz com
que pareçam crianças. E é assim. É como crianças
que devem ser para entrarem no Reino do Céu, sua
morada eterna.
Devemos ajudar as almas a
entenderem que o tempo de voltar para Jesus é agora.
O tempo é curto. Não podemos dizer isto de outro
modo. Quero que todas as almas se convertam, no
silêncio de seus corações, e Jesus e eu vamos conduzilas pela mão. Nenhum mal lhes acontecerá, se elas se
voltarem para Nós, em seus corações. Meu coração é
suave e cheio de perdão.
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Como boa mãe, esqueço as faltas de meus filhos, bem
depressa.
Posso ajudar os pobres pecadores a
perdoarem a si mesmos, e a procurarem o perdão de
Meu Filho, um perdão que cura e fortalece. Os
pecadores não devem ter medo. Devem apenas fechar
seus olhos e dizer:
‘Senhor, eu cometi erros. Estou desolado. Contudo,
sou Vosso filho, e procuro a união Convosco.’
“Meu filho todo o céu chora de alegria por uma só
alma que faça este ato de humildade e amor. Nós nos
apressamos em ajudá-la, e protegê-la dos ataques do
maligno. Nós alimentamos e guiamos esta alma até
que ela volte ao caminho que leva a Cristo, com
confiança. Não tenham medo, queridas almas. Vocês
não receberão recriminações. Apenas
amor.
Reconciliem-se com o Coração Amoroso de Meu
Filho, que os conduzirá ao seu Pai. Sentirei muita
alegria, ao vê-los em segurança com Jesus.”
Hoje durante a missa, Jesus disse-me para voltar
imediatamente para casa, ao invés de rezar a Via Sacra.
Ele queria que eu tomasse nota de Suas palavras.
Perguntei-Lhe se podia arrumar a casa antes e Ele disse:
“Sim. Primeiro cumpra seus deveres..”
Estou tentando ficar atenta, pois Maria Santíssima pediume para não usar o computador de manhã, explicando
que meus filhos precisam de mim.
Esta manhã, eu vim dar uma olhada rápida nos meus emails e por três vezes o computador não abriu. Chegou
um momento em que ele ficou bloqueado. Frustrada,
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reiniciei-o e tentei várias vezes. Enfim me dei conta do
que Maria Santíssima fazia-me compreender.
Esta manhã, após a comunhão Jesus disse:
“Você deve tentar obedecer imediatamente e
completamente. Sua mãe deseja guiá-la e e
formá-la. No futuro, obedeça com pureza de
espírito.”
Novamente senti vontade de me afundar na terra,
apressei-me em concordar e dar uma desculpa.
Jesus: “Comece com Minha Paixão. Se as almas
mergulhassem em Minha Paixão, uma vez por
dia, elas começariam a desenvolver um grande
amor por Mim. Amor é sacrifício. O mundo atual
considera o sacrifício como algo negativo. Isto
causa o divórcio, porque quando alguém é
chamado a se sacrificar pelo outro, esta pessoa
sente-se ultrajada e acha que está sendo tratada
injustamente. Não é este o caso. O sacrifício
traz consigo suas próprias recompensas e
forma o caráter de uma pessoa, para a sua
santificação. As pessoas se opõem até mesmo
ao sacrifício parental. Assim, numerosas
crianças são deixadas ao abandono e
negligenciadas. Isto Me aflige e irrita Meu Pai.
Filhos são um dom, são mesmo o maior dom, e
o mundo deseja desembaraçar-se deles.
Devemos lembrar à humanidade que a vida vem
de Deus e Deus é quem decide quando a vida
terrena termina. No caso de suicídio,
freqüentemente a pessoa está sob o controle
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das trevas. Minha misericórdia é sem limites.
Console os outros, lembrando-lhes que o
abismo sem limites da misericórdia de Deus é
uma realidade. Nunca temam por uma alma que
morreu. Reze por ela e não se esqueça dela.
Contudo, diga às almas que não devem nunca
temer pela salvação de seus entes queridos. Às
vezes, suas simples orações são suficiente para
que o coração de quem lhe é caro se volte para
Mim, com remorso. Meu coração se derrete
instantaneamente e Eu os coloco em Meu peito,
para nunca mais deixar.
Medite com alegria sobre a misericórdia de seu
Jesus e a compaixão de seus amigos do céu.
Lembre-se que seus irmãos e irmãs do céu
caminharam como você nas vias da conversão.
Não há nada de novo neste mundo a este
respeito. O único acontecimento novo é o nível
de trevas, que Eu busco dissolver agora. Fique
em paz e permita que seu coração esteja cheio
de Minha luz.
Há aqueles que querem ajudá-la em sua missão,
Minha pequena. Você sabe quem são eles
porque eles vêm a você por vários caminhos.
Você sente que estou sorrindo. Fico feliz ao ver
Meus filhos trabalhando juntos e amando uns
aos outros. Use-os. Minha benção está sobre
você.”
Senhor, ajudai-me a nunca ter medo, mas ser sempre
prudente. Este dia começou com doença e dor, mas com o
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espírito leve. Como é cheio de alegria o serviço ao nosso
Deus. Realmente, seu jugo é suave e seu fardo é leve,
pois quanto mais unido se está a Ele, maior é o desejo de
servi-Lo. Verdadeiramente, o serviço ao Senhor se faz
com um coração leve e a oração restaura a vitalidade da
alma, de modo que se possa continuar cheio de alegria.
Não tenho nenhuma disposição para o martírio. Não
tenho nenhum escrúpulo em me lamentar quando é
necessário. Mas Jesus lhe faz sorrir. Seria decepcionante
ter um semblante tristonho por estar doente. Às vezes é
preciso muita coragem para iniciar um dia, sentindo-se
mal. Mas depois de ter se exercitado na pratica da
dependência de Jesus, fica mais fácil conseguir isto.
Então você tem coragem de começar dias ou tarefas
difíceis porque sua experiência lhe garante não só que
Jesus caminhará com você , mas participará e muitas
vezes carregará todo o peso de sua cruz. Toda manhã, ao
se levantar você deve pensar: “Deus tem trabalho para
mim. Há alguma coisa muito importante que devo fazer
para Ele hoje. Fui colocado aqui particularmente para
neste dia fazer estes trabalhos”. Esta manhã, sentindome mal, disse-Lhe com alegria: “Senhor, não conseguirei
fazer muita coisa hoje.”
Ele replicou: “Vai mais devagar. Faça seu trabalho
regularmente. Ontem você fez muita coisa, mas
hoje você fará um trabalho muito mais
importante. Às vezes suas tarefas devem ser
feitas com mais com amor. Você pode passar o
dia todo na cama, mas amando muito e assim
fazer coisas maiores do que as que faz em um
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dia em que você corre de uma tarefa à outra,
rapidamente, com o coração aos pulos. Minhas
criaturas foram idealizadas para viver em ritmo
regular. O mundo parece estar pedindo que
você viva correndo. Rejeite esta tática do
maligno.
Se você é forçado a viver suas
jornadas freneticamente, isto é um sinal de que
Eu quero que sua vida mude. Isto é importante,
queridas almas. Estejam avisadas. Quero que
vivam suas vidas em um ritmo mais lento.
Quero-os recolhidos Comigo ao longo do dia,
todo dia, sempre. „Isto não é possível, Jesus‟,
vocês protestam. Querido filho, todas as coisas
são possíveis Comigo. Vai mais devagar. Você
não pode amar, se vive correndo. Muitos de
meus filhos vivem correndo e não vêem mais
seus entes queridos, nem mesmo enquanto
estão na presença deles. Estejam com as
pessoas que estão na sua presença. Ouça-as. O
simples fato de ouvir uma pessoa dá
tranqüilidade. A decisão de ouvir, o obriga a
parar de falar. Sua mente pode continuar a
fervilhar por alguns momentos, mas peça-Me
para acalmá-lo e Eu farei isso. Interromperei o
frenético élan de seus pensamentos de forma
que você possa deixar sua pequena pilha de
problemas Comigo, onde é o lugar deles , e
amar alguém que escolhi para caminhar com
você nesta vida, ainda que seja apenas por um
breve momento. Quero que Meu amor encha
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este mundo. Quero instaurar um esforço
mundial que começa com cada um de vocês.
Ame cada uma das pessoas que Eu coloco ao
seu lado hoje. Quanto menores, mais
impotentes, mais marginalizados forem maior é
o Meu desejo que vejam Cristo brilhando sobre
si através dos olhos de vocês. Somente assim
poderei Me apossar do lugar que de direito Me
pertence. Estejam avisados: O maligno, olhando
para vocês através dos olhos de alguns de seus
irmãos e irmãs, Me reconhecerá dentro de
vocês. Às vezes, vocês serão motivo de
zombaria. Ó quanto estas oportunidades
agradariam Meus santos. Exercitem-se neste
comportamento
e
nestas
mesmas
oportunidades se alegrarão. Esta é minha
promessa para vocês, meus queridos filhos.
Caminhem Comigo, vivam Comigo e não
sentirão mais as picadas que o mundo tentar
infligir-lhes. Elas quicarão de volta assim como
uma seta sem ponta. Vocês estão Me ouvindo,
Meus filhos? É isso o que Eu quero de vocês.
Não Me decepcionem e sua alegria será plena.
Seu Jesus os ama e fala diretamente ao coração
de cada um de vocês, neste instante. Prestem
atenção. “Estou lá, com você.”
Nossa Mãe acrescenta: “Vejam a beleza do plano de
Meu Filho? Vocês não a sentem em seus corações,
pequenos filhos? Não há lugar para tristeza e
desespero, quando se caminha rumo ao céu. Há
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apenas felicidade e esperança , independentemente de
suas preocupações terrestres. Estamos em todas as
cruzes que vocês carregam. O plano de Jesus é
perfeito e leva em conta toda eventualidade. Vocês
podem questioná-lo, às vezes, meus pequenos, mas
nunca duvidem de Jesus.
Vocês nunca ficarão desapontados se Nos seguirem.
Jesus está preocupado com a precipitação do mundo
de hoje. Ela tira a atenção e faz o espírito mover-se
constantemente, nunca parando e recolhendo-se. É
por isso que muitos de Nossos filhos têm problemas
de ansiedade. Lembrem-se de que a ansiedade nunca
vem de Deus e é um sinal seguro de que há algo de
errado no seu modo de viver.Agora queremos mudar
isto.Vocês foram escolhidos para iniciarem Nosso
movimento de silêncio, paz e amor. O que vocês
sentem em seus corações, neste instante, é meu
presente para vocês. Alegrem-se, meus pequenos
filhos. Sua mãe está com vocês, e os ama de modo
incomensurável.”
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Pensamentos sobre a
Espiritualidade
–5–
Terça feira, 24 de junho de 2003
Jesus
Quero que as Minhas almas escolhidas reflitam
sobre o valor da obediência. É somente através
da obediência que Eu posso levá-los à perfeição
interior. O mundo atualmente despreza a
obediência. Até as crianças não obedecem aos
seus pais e não são punidas por suas
transgressões. Quero que Minhas almas sejam
obedientes e elas verão sua fé desabrochar
como uma flor. Verdadeiramente, Eu as
recompensarei de forma incomparável, nestes
tempos. Quero chamar a atenção para o fato: se
as almas são desobedientes em matéria de fé,
elas obedecem aos impulsos e desejos de seu
corpo. Seus corpos as estão escravizando,
queridas almas escolhidas.
Isto não pode
continuar. Vocês devem manter seu corpo
submisso para que sua alma seja livre para
contemplar assuntos de fé. Vocês não querem
estar Comigo? Estou aqui para vocês. Mas
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vocês devem abrir caminho para Mim. Vocês
devem escutar-Me. Para isto, queridas almas
escolhidas, vocês precisam se libertar destes
apegos que as escraviza. Estou com vocês e
combaterei estas batalhas por vocês somente
se vocês Me permitirem. É isto que faz de você
meu discípulo. Vocês não precisam se
preocupar com nada. Lutarei suas batalhas por
vocês e trarei outros para o Céu por meios de
vocês.
Posso colocar em suas almas, os mais belos, os
mais celestes pensamentos somente se vocês
Me permitirem.
Ó, como estou à espera,
pequena alma, pronto para trazê-la bem perto de
Mim. Diga-Me “sim” e começaremos nossa
caminhada com seriedade.
Terça feira, 24de junho de 2003
Maria Santíssima
Jesus a está esperando, minha pequena filha. Eu a
ajudarei e lhe mostrarei o caminho. Reze mais, reze
mesmo quando não sente vontade de rezar. Reze
sempre, mesmo que seja apenas uma pequena frase,
um simples pensamento.
Somos escravos de suas orações, pequenas queridas
almas lutando. Quando ouvimos uma súplica vinda
de vocês, nós nos apressamos em providenciar toda
ajuda. Procurem cuidadosamente as respostas às
suas orações e as encontrarão. Nunca se deixe
enganar, pensando que
suas orações caem em
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ouvidos surdos. Trabalhamos silenciosamente e, às
vezes, nosso tempo é diferente do tempo terrestre.
Mas ouvimos seus pedidos e participamos de suas
preocupações. Estejam certos que temos as respostas.
Elas estão lá para vocês e não deixaremos vocês sem
orientação. Não gastem muito tempo discutindo seus
problemas com os outros. Freqüentemente é melhor
escutar os outros. Quando você tem um problema,
venha a Mim, sua Mãe celeste, Eu a ouvirei e a
ajudarei a encontrar a melhor solução. Vocês não
estão sozinhos, Meus pequenos filhos. Desejamos
ardentemente ajudá-los e ouvimos muito atentos seus
pedidos. As mais belas orações são as orações de
humilde aceitação. Vocês estão certos quando pensam
que, às vezes, Deus deve agir para seu bem estar e que
estas coisas, nós não podemos mudar. A aceitação os
aproxima de Deus, rapidamente e de modo belo.
Anseie sempre por isso, mas não tenha medo de pedir
tudo o quer ou precisa. Dar-lhe-emos, sobretudo, paz
durante sua viagem na terra. Nosso acompanhamento
celeste lhe dá a certeza tranqüila de caminhar na luz e
em direção à luz. Você sente isto, minha pequena
filha? Verdadeiramente, Eu estou com você hoje,
pedindo-lhe que obedeça ao Meu Filho.
Você não ficará desapontada, pequena alma do Meu
coração.
Quarta feira, 25 de junho de 2003
Eu estava me certificando de uma coisa com Jesus, e a
título de explicação eu disse, "Jesus, só estou querendo
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ter certeza, seria muito ruim achar que estou ouvindo a
voz de Deus e estar errada". Ele respondeu: “Isto seria
ruim, mas não foi o que lhe aconteceu, então
escreva.” Isso me fez rir.
Jesus
Quero erradicar o medo de Meus filhos. O
medo sufoca as inclinações santas porque Meus
filhos não querem ser
reconhecidos como
muito santos. Os critérios do mundo fazem nisto
muitos reféns. Posso eliminar completamente
seu medo se você começar a confiar em Mim
nas pequenas coisas. Ao longo do dia tome
freqüentemente a decisão de não ter medo e
ofereça-me tais decisões num espírito de
abandono. Você verá uma mudança. Você
desenvolverá, pouco a pouco, o hábito de
confiar em Mim em todas as coisas. Então você
estará livre para concentrar suas energias na
sua jornada, como se fosse um de Meus
primeiros discípulos. Não permitam que estas
tarefas espirituais os desencorajem, Meus
filhos. A santidade é um processo, e como na
maior parte das coisas, posso enxertar Minha
divindade em vocês e fazê-los santos, mas que
méritos vocês teriam nisso? É melhor que os
Meus filhinhos façam pequenos atos de amor de
modo que Eu possa ver sua vontade se voltar
para Mim. Então rapidamente os farei avançar a
alturas que vocês não podem imaginar. Confiem
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em Mim. Vocês não ficarão decepcionados.
Meus filhos que desejam se tornarem santos, e
assim devem ser vocês todos, devem ler as
Sagradas Escrituras. Não permitam que suas
fraquezas os desencorajem. Vocês verão nas
Escrituras Sagradas que Meus doze apóstolos
escolhidos tiveram muitos combates difíceis
antes que o Espírito Santo viesse sobre eles de
maneira espetacular. Será também assim para
vocês.
A única coisa com que devem se
preocupar é em orientar sempre sua vontade
para Mim. Necessito agora que muitos de vocês
se voltem para Mim no abandono. Vocês dirão
“sim” ao seu Jesus? Olhem para Meu corpo na
cruz, e lembrem-se que Jesus disse “sim” para
sua salvação. Vocês são amados, Meus
queridos. Não tenham medo. Confiem em Mim.
Quarta feira, 25 de junho de 2003
Maria Santíssima
Como todo hábito, pequenos filhos, a confiança virá
facilmente após um curto tempo de prática. Eu os
ajudarei. Segurem em minha mão e deixem-Me
conduzi-los.
Não quero que o medo que vem do
mundo os impeça de alcançarem o lugar a que têm
direito no Céu. O mundo os faz pensar que perderão
muito, santificando-se. Vocês devem desprezar esta
idéia, filhos, porque têm muito a ganhar. É o mundo
que os obriga a sacrificar muito. Não há nada a
ganhar pelo apego aos bens do mundo a não ser dor,
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solidão e frieza em relação aos outros. Há tantas
pessoas que sofrem, hoje,
porque os corações
daqueles que lhes são próximos são frios. Vocês estão
colocados junto aos membros de sua família para
amá-los e ajudá-los na sua caminhada para Cristo.
Não dêem as costas àqueles que vocês foram
destinados a amar. Se vocês se voltarem para Jesus,
Ele colocará tanto amor em seus corações que este
amor se derramará sobre todos aqueles vocês
encontrarem. Nunca haverá falta de amor em vocês e
amar se tornará uma alegria, não um peso ou um
encargo.
Ouvindo estas palavras, filha, você não
sente amor em seu coração? Este é apenas um
pequeno exemplo do que Jesus e Eu faremos por você
se continuar a caminhar Conosco. Verdadeiramente,
o mundo mudará através do seu amor. Estejam em
paz. Vocês são amados e protegidos. Sua mãe ajudalos-á, meus pequenos filhos, e nós praticaremos a
confiança em Jesus.
Quinta feira, 26 de junho de 2003
Jesus
Muitas vezes minhas palavras caem em ouvidos
moucos. Na verdade, há aqueles que vêem, mas
não enxergam, escutam, mas não ouvem. Estes
irmãos e irmãs terão que responder por seu
descaso em relação às Minhas graças. Minhas
palavras quicam como muitas pedras.
Vocês, Meus filhos receberam a graça de ouvir
com seus ouvidos e corações. Contudo vocês
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devem prestar atenção a elas. Meu Espírito virá
sobre vocês e então saberão o que Eu espero de
vocês. Por favor, ouçam a voz de seu Deus em
seus corações e respondam-Me
com
determinação. Meu jugo é suave e Meu fardo é
leve. Meus verdadeiros discípulos conhecem a
alegria e a paz e isto se reflete em seus olhos.
Ajudem-se uns aos outros, durante este tempo.
Estas amizades santas são o presente que lhes
faço, queridos filhos, para ajudá-los a seguir em
Meu caminho durante um tempo em que poucos
o fazem. Escutem Minhas palavras e deixem-Me
começar a usá-los para avançar Meu plano. Meu
plano é um plano de amor e salvação para seu
mundo de trevas.
A próxima geração Me
conhecerá de maneira diferente. Vocês Me
agradecerão por esta oportunidade de servir.
Quinta feira, 26 de junho de 2003
Maria Santíssima
Vocês estão respondendo ao Meu Filho. Como vocês
me deixam feliz. Juntos, caminharemos nesta via de
conversão, em silêncio e com amor. Vocês vêem como
seus corações já mudaram Meus filhos? Como é
grande nosso Deus que gasta tanto tempo conduzindo
Seus filhos de volta para Ele. Ele é paciente e bom,
vocês também devem ser pacientes e bons. Olhem
para o Céu com gratidão e alegria hoje, porque seu
Deus os escolheu, para implementar Seu plano
celeste. Os anjos e os santos permanecerão prontos
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para ajudá-los em suas necessidades. Vocês não
devem ter medos, pequenos filhos. Nós nunca os
deixaremos.
Sexta feira, 27 de junho de 2003
Jesus
Paulo de Tarso sofreu por Mim. Ele, sendo um
chefe perseguidor, perdeu sua visão em um
instante. Em outro momento, Eu a devolvi a ele.
Você não deve se preocupar com sua saúde. Eu
posso lhe dar boa saúde se quero que você a
tenha. Há ocasiões em que é mais importante
que você sofra para a vinda do Meu Reino.
Quando o Espírito repousava sobre Paulo, ele
estava disposto a sofrer por Mim e fazer tudo
que fosse necessário para converter as almas.
É preciso que você busque este mesmo estado
de espírito. Minhas pequenas almas escolhidas
destes tempos têm dificuldades tanto com o
sofrimento como com a paciência. Lembre-se,
Meu tempo é perfeito. Se devíamos inverter os
papéis e fazer tudo de acordo com a sua
vontade, isto não seria Meu plano, mas o seu.
Lembre-se de como era sua vida sem Mim,
pequena alma, e renove seu comprometimento
em servir a Mim, não a si mesma. Meu temo é
perfeito. Tudo se passará como deveria, mas
necessito de almas que se convertam e sejam
fiéis, desde já. As graças disponíveis para você
são ilimitadas, mas isso se deve ao tempo
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presente. E o tempo presente necessita de
conversão e obediência totais. Quando lhe digo
para confiar em Mim, preciso que você pelo
menos tente. Nós lhe ajudaremos, dia após dia,
a ter confiança, pois isto é difícil quando não se
está habituado. Mas você deve tentar. Hoje, ao
longo do dia todo, Minha pequena filha
apavorada, você deve dizer-Me que você confia
em Mim. E no fim do dia Eu colocarei confiança
em seu coração.
Sexta feira, 27 de junho de 2003
Maria Santíssima
Estamos fazendo grandes progressos com suas almas,
pequenos filhos. Mesmo o menor esforço da parte de
vocês está sendo enormemente recompensado. É
muito importante que vocês deixem de lado muitas
preocupações mundanas e preocupem-se em fazer a
vontade de Deus em suas vidas. Haverá sempre
alguma coisa para distraí-los da oração. Seguir estas
distrações e deixar a oração de lado equivale a deixar
o caminho para Deus. Se vocês realmente conhecem
sua destinação, filhos, vocês devem se manter no
caminho que conduz a ela. A estrada pode parecer
pedregosa e difícil, inicialmente, mas isso não é motivo
para mudar de destino. É esta a estrada pela qual
vocês devem caminhar para vir a Mim, meus
pequenos filhos. Estou aqui. Não tenham medo. Eu os
conduzirei a Jesus e vocês ficarão felizes e cheios de
gratidão
pela forma em que Jesus está lhes
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chamando. Suas dificuldades então lhes parecerão
sem importância. Perseverem na confiança. Ela lhes
virá. Repito novamente que é preciso praticar. Não
esperem grande santidade sem esforço, mas os seus
menores esforços serão recompensados agora. Vejam
as numerosas, muito numerosas almas que estão
seguindo os caminhos do mundo e que se perderão se
os filhos de Deus não reagirem. Deixem seus corações
se fundirem ao pensarem nisto, pequenos filhos, e
ajudem sua Mãe a trazê-las todas, com segurança, a
Jesus. É para isto que trabalhamos e é isto que
desejamos. Fiquem em paz, pois sua mãe os ama e
sempre os protegerá.
Sábado, 28 de junho de 2003
Jesus
Novamente você sente o peso da Minha cruz.
Não pense que porque você sente fadiga e
desânimo, você não Me serve bem. De fato,
freqüentemente é nestas horas que Eu a conto
no número de Meus eleitos. Seja como Pedro,
que quando lhe foi perguntado se também iria
Me deixar, respondeu: “Senhor, vós sois o único
Deus verdadeiro. A quem iremos nós?
Como sua busca terminou e você encontrou o
único verdadeiro Deus, esteja em paz. Deus não
lhe deixará partir. Você perseverará. Mas deve
continuar a progredir na confiança em Mim, seu
Jesus. Quando você se sente desencorajada,
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incapaz de servir, é porque você se apóia em si
mesma.
Queridos pequenos filhos, falamos a vocês com
tanto amor e tanta esperança. Considerem rezar
como comer e beber. Vocês têm um grande
cuidado em alimentar seu corpo e em atender
aos
seus
caprichos.
Vocês
repousam
freqüentemente, para não sentirem fadiga física.
Meus filhos escolhidos devem dar, pelo menos,
a mesma atenção às suas almas e
freqüentemente mais. Quero que Me sirvam em
grandes coisas. Isto significa que vocês devem
ser muito pequenos e silenciosos para que seu
Jesus possa lhes falar e orientar. Eu cuidarei de
suas necessidades temporais se a darem para
Mim. Seu mundo deve mudar e Meus filhos
devem trabalhar Comigo para que isto aconteça.
Freqüentemente, olhando seu mundo através de
Meus olhos, vocês se sentem desgostosos. É
por causa disso que estou intervindo, filhos.
Vocês devem confiar em seu Jesus. Leiam os
Evangelhos. Ali encontrarão apenas amor e
bondade da Minha parte. Não vim como juiz,
mas como um amigo misericordioso, que vê
suas dores e vai aliviá-las. Seja um servidor
Meu,que sou seu Deus, e não um servidor do
mundo. Particularmente agora, durante estes
tempos, vocês devem voltar seus olhos para as
Minhas metas. Agora olhem o mundo com os
olhos de uma alma escolhida e Me verão
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trabalhando. Tenham fé e cerquem-se de
pessoas e conversas celestes.
Falem com
alegria de sua fé e de paz. Quando sentirem o
peso da cruz, sorriam, porque é então que estão
mais unidos a Mim.
Sábado, 28 de Junho de 2003
Maria Santíssima
Estou com você, filha querida. Vejo seu sofrimento e
sua Mãe cuidará para que você tenha tudo o que
precisa para enfrentar a situação. Ore e eu
intercederei por você de toda forma que for necessária
de maneira que possa continuar a servir sua família
adequadamente. Jesus a ama tanto. Ele está tão
agradecido por você ter aceitado seus sofrimentos
corajosamente. Você não deve ficar triste por ter
necessidade de ajuda. Querida filhinha de meu
coração, é assim que levamos você a ser nada, para
que Jesus possa preenchê-la ainda mais. Não a
julgamos quando você vacila, ao contrário,
apressamo-nos em dar-lhe assistência. Quando você
pensa no sofrimento dos santos, saiba que eles
também vacilaram. É por isso que eles eram humildes.
Se eles sofressem heroicamente desde o início, sem
esforço e exercício, não teria sido difícil e então, não
teriam carregado uma grande cruz. Você entende?
Torna-se santo não quer dizer tornar-se um produto
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acabado, querida pequena, mas viver um processo de
transformação. É no processo de tornar-se santo que o
mundo é queimado em você e, saindo ele, o céu entra.
Você está envolvida num processo e estamos
ajudando-a. Quanto mais você rezar, mais condições
teremos de fazê-la avançar. Minha pequena saiba que
o único caminho para chegar ao destino é uma estrada
pedregosa. Mas logo você voará acima das pedras,
não sentindo mais o trabalho. As provações intensas
que você está passando serão breves. Lembre-se
sempre que estes tempos de dificuldades passam e em
seguida as coisas se tornam mais fácil. Meu coração
arde ternamente de amor por você. Eu mantenho
você bem próxima e considero meu assunto
particular, suas lágrimas amargas. Eu conto as suas
lágrimas, minha criança querida. Você verá que elas
lhe trarão mais tarde grande glória. Seja corajosa e
continue sua jornada, com alegria sorridente, porque
você foi escolhida para servir Jesus de modo tão belo.
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Pensamentos sobre a
Espiritualidade
–6–
Segunda feira, 30 de Junho de 2003
Jesus
Quero que Meus filhos sejam espiritualmente
disciplinados. Isto quer dizer que devem colocar
em prática sua fé independentemente de seus
sentimentos momentâneos.
Atualmente as pessoas gastam um tempo
excessivo ocupadas com os sentimentos. O
dever de estado é mais importante. Meus filhos
do mundo pensam que seus deveres devem ser
eliminados ao sabor de seus sentimentos. Isto
é falso, Meus filhos. Ao contrário, vocês devem
cumprir seus deveres independentemente dos
sentimentos de fadiga, tédio ou agitação. O
inimigo usa estes sentimentos para persuadir as
pessoas que elas não devem servir seus entes
queridos. O mundo encoraja isto e não
responsabiliza as pessoas quando elas se
esquivam de seus deveres ou se tornam
relaxadas ou preguiçosas. De fato, até mesmo
no trabalho Meus filhos reclamam e pensam que
deviam lhes dar liberdades. Eles relutam em
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fazer seus deveres em todas as áreas de suas
vidas. Eles só não reclamam de seus lazeres
pessoais, e tudo está sendo levado ao excesso.
Meus filhos, Eu não os destinei a viver assim.
Seu dever de estado é santo e é nele que vocês
encontrarão seu caminho para a santidade.
Quando vocês estão em dúvida sobre o que Eu
quero que façam em um dado momento,
identifiquem o seu dever. Ele é para com seus
filhos? Seu emprego? Sua família? Sua casa?
Seu trabalho? Todos têm um dever e é nele que
vocês
encontrarão
o caminho para sua
salvação. Agora quero que sejam disciplinados.
Decidam, através da oração e conversa Comigo,
quais são as práticas espirituais que devem
adotar. Depois, devem ser disciplinados nestas
práticas. As ocasiões em que deverão liberar-se
de fazê-las serão muito raras. Sobretudo não
pensem que não entendo os contratempos que
existem em suas vidas.
Contudo, estou
tentando realinhar suas prioridades e ordená-las
de forma mais adequada à sua decisão de
servir-Me. Vocês devem escutar-Me e faremos
isto, juntos. Depois vocês caminharão de
forma mais pacífica e com mais determinação.
Estou com cada um de vocês e os ajudarei a
obter esta disciplina que acelerará a conversão
de vocês.
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Segunda feira, 30 de Junho de 2003
Maria Santíssima
Meus filhos precisam compreender que muito
rapidamente seus deveres se tornam cheios de alegria.
Você deve testemunhar isto, minha pequena, nos seus
deveres de mãe e esposa. Quando vocês servem Jesus,
ao longo do dia, as menores e mais humildes tarefas se
tornam uma oportunidade para amar e para salvar
almas. Não importa o que estão sendo chamados a
fazer. Isto não tem importância nenhuma. Assim um
varredor de rua é tanto exaltado quanto um líder
industrial. E para nós, seus amigos do Céu, o varredor
de rua pode ter melhor oportunidade para alcançar
grande santidade. Eu lhes peço que não queiram a
aprovação do mundo, nestes tempos. Sim, vocês
devem ser competentes em seu trabalho, darem o
melhor de si mesmos e se alegrarem com os dons que
Deus lhes deu. Mas quero que seus objetivos sejam de
servir a Deus e ajudar seus irmãos e irmãs. É através
de tais objetivos que vocês se tornarão santos, meus
pequenos, e é o que Nós queremos para vocês. Vejam
como Jesus está preocupado com que Seus filhos
cumpram seus deveres. Prestem atenção, agora, aos
seus deveres, tanto no mundo, quanto no nível
espiritual. Rezem, rezem, e rezem filhos, porque
através da oração vocês verão o caminho de Deus se
abrir para vocês de modo tão belo.
Não reclamem de Jesus por causa de suas humildes e
pequenas tarefas ao longo do dia. Ofereçam-nas a Ele
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com alegria e um coração leve e generoso. Ele os
recompensará muito mais do que podem imaginar e
sua vida espiritual dominará tudo, guiando seus
pensamentos e atos de forma marcante. É onde
estamos querendo chegar através da conversão de
vocês, meus queridos. Procedendo assim, vocês verão
como é fácil e cheio de alegria seu serviço a Deus.
Terça feira, 1de Julho de 2003
Jesus
Meus filhos pequeninos não Me conhecem. No
passado era dada muita ênfase à formação
religiosa dos jovens. Assim todos chegavam à
idade adulta com idéias bem claras sobre quem
sou e porque é melhor servir-Me. Eram também
advertidos sobre os perigos
que correm
aqueles que se afastam de Mim e se voltam
para os prazeres e satisfações do mundo. As
crianças hoje estão sem defesa. Elas não têm o
conhecimento necessário para se protegerem
do apelo do mundo e do pecado. São sacudidas
por aqueles que gostariam de ver suas almas
perdidas. Por causa desta ignorância espiritual
e falta de preparação, Meus filhos vagueiam sem
rumo. Eles andam sem bússola, por assim dizer,
e sentem um vazio que não podem preencher.
O esforço para preencher este vazio, muitas
vezes, os coloca em dificuldade e em perigo. Os
pais deviam fazer mais. Sei que muitos destes
pais não tiveram, eles mesmos, uma formação
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adequada e levarei isto em conta no julgamento
deles. É por isso que é necessário que os Meus
escolhidos evangelizem. A Boa Nova deve ser
anunciada a todas as almas. Qual é a
mensagem, Meus filhos? Quero que vocês
digam às almas, no mundo inteiro, que Jesus as
ama. É muito simples. Eu os amo. Quero que
estejam Comigo. Quero protegê-los e isolá-los
dos perigos do mundo de hoje. O homem não
merece a misericórdia sem limites que Eu
derramo prodigamente sobre ele. Mas sou todo
amor e Meu coração sente compaixão profunda
por estas almas, cuja formação e educação
foram relegadas ao mundo. Minhas queridas
almas escolhidas vocês realmente não fazem
idéia de como ficamos cheios de alegria quando
vemos uma família dando aos seus filhos a
formação
adequada.
Nós
damos
toda
assistência e, mais tarde, usaremos estes filhos
para serem líderes espirituais. Seu trabalho é
importante para nós. Não posso insistir nisso
suficientemente. Pais tomem seus deveres
muito a sério, desde já, porque precisamos
disto. Não fiquem nunca preocupados. Basta
que vivam uma vida simples e rezem. Tudo mais
será feito por Mim, com a ajuda de Minha mãe e
dos anjos e santos. Preciso de vocês agora,
almas escolhidas. Nós nos amamos, no
passado. Não Me desapontem.
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Terça feira, 1 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Pequenos filhos escutem Meu Filho. Como Ele deseja
ardentemente ajudá-lo e trazê-los, em segurança, para
perto Dele.
Por favor, não tenham medo, se
cometeram erros. Estamos apenas preocupados com o
dia de hoje e esta também deve ser a preocupação de
vocês. Arrependam-se de seus pecados e
desembaracem-se deles. Freqüentemente, o maligno
tentará mantê-los amarrados aos pecados passados,
lembrando-lhes deles, e tentando persuadi-los que
pecadores não podem ser realmente almas escolhidas.
Que noção ridícula! Olhem na Bíblia e terão a prova.
Jesus veio para os pecadores. Jesus retornará para os
pecadores. E minhas pequenas almas escolhidas
prepararão o caminho para Ele. Estou contando com
cada um de vocês, que receberam esta mensagem,
como uma alma escolhida. Que alegria vocês terão.
Pense na alegria, querida pequena filha. Quando você
sentiu alegria pela última vez? Sua mãe lhe mostrará
a alegria celeste se você prestar atenção às Nossas
mensagens agora. Não tenham medo, Meus pequenos.
Santidade é um processo e cabe principalmente a
Jesus fazê-los progredir. Neste momento vocês podem
deixar Jesus formá-los, de modo especial. Nós
cuidaremos de tudo. Vocês devem apenas amar Jesus
e deixá-lo conduzi-los. Sejam como uma pequena
andorinha, que vive apenas o momento presente,
confiante que Deus providenciará tudo que é
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necessário para o dia seguinte, para a próxima
estação, e para o ano seguinte.
Sua mãe os abençoa.
Quarta feira, 2 de julho de 2003
Jesus
Muito freqüentemente, Meus filhos deixam-se
guiar pelos pensamentos dos outros. Meus
filhos, vocês devem ter opinião própria. As
opiniões dos outros são, muitas vezes, errôneas
e vêm do mundo. Para que lhes serve isto?
Quero que vivam na calma, tanto quanto
possível. Não discutam todos os aspectos de
suas vidas.
Isto não é necessário e
freqüentemente
os
deixa
distraídos
e
contrariados. Assim vocês desperdiçam energia
que lhes fará falta para a oração. Centralizem
seus esforços e energias em servir-Me ao longo
do dia. Antes de falar perguntem a si mesmos
se o que vão falar tem alguma serventia. Antes
de darem uma opinião, certifiquem-se de terem
refletido sobre o assunto. Não desviem os
outros do bom caminho, como estou avisandoos para não se deixarem desviar pelos outros.
Agora o silêncio é necessário, como já lhes
dissemos. Conversas inúteis aumentam o ruído
constante que não permite que o espírito tenha
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paz. Vocês não entendem o que Eu preciso que
vocês façam, queridos filhos, a menos que
estejam calmos e refletindo. Também esta
quietude incentiva Meu Espírito a descansar e
vocês e assim vocês sentem esta presença.
Então poderão falar com autoridade e precisão.
E vocês começarão a dar opiniões e conselhos
de valor e instrutivos, ao invés de meramente
acrescentar palavras inúteis ao barulho atual.
Agora estejam em paz, no que diz respeito aos
seus problemas. Quero que Meus filhos
avancem em seus dias com grande confiança,
mesmo se estão carregando uma grande cruz
para
Mim.
Quanto mais pesada for a cruz, queridos
pequenos, mais perto Eu estarei. Não tenham
medo. Eu não os deixarei ao abandono. Aqueles
que são Meus, Eu os chamo e eles reconhecem
a Minha voz.
Quarta feira, 2 de julho de 2003
Maria Santíssima
Vocês vêem que Jesus não deixa nada ao acaso. Ele
deseja guiar Seus filhos de modo fora do comum
nestes tempos. Tudo foi previsto, queridos filhos.
Quero que digam não à ansiedade e à aflição. Meus
filhos podem repousar tranqüilamente em Meus
braços estes dias, enquanto Jesus realiza Seu plano de
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salvação do mundo. Como vocês ficarão felizes por
terem participado. Jesus está concedendo-lhes
grandes graças, chamando-os para ajudá-Lo. Sei que
vocês não o decepcionarão. Tudo o que precisam para
servi-Lo é ficar em paz e ouvir Sua voz em oração.
Sejam tranqüilos, meus pequenos, e saibam que Ele é
Deus. Tudo o mais, todos os detalhes, decorrerá
naturalmente desta única orientação. Você ouve a voz
de sua mãe, minha pequena? Estou apelando ao seu
coração e pedindo-lhe para confiar em Mim e viver
minhas palavras. Estes tempos são graves, mas estou
com você e apaziguarei todos os seus medos. Agora
fique em paz e passe seu tempo com Jesus em seu
coração.
Quinta feira, 3 de Julho de 2003
Jesus
Novamente, hoje, falo às almas. Meus filhos,
vocês Me reconhecerão em suas vidas, quando
começarem a seguir-Me. Procurem-Me e a
Minha vontade ao longo do seu dia. Considerem
todas as coisas como uma oportunidade de
crescer em santidade. Considerem todas as
coisas como uma oportunidade para se
aproximarem de Mim. Não percam a paciência
com seus irmãos no mundo. Eles também são
meus filhos e Me dói ver que vocês os julgam
com tanta acrimônia.
Dei-lhes muitas graças. Terão que prestar
contas delas. Vocês, Meus filhos escolhidos,
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são chamados a um nível de santidade mai8s
elevado do que os outros. Vocês têm tudo que
necessitam para atingir o nível que Eu desejo.
Isto não será difícil se vocês estiverem atentos
às Minhas palavras. De fato, vocês notarão que
sua vida se tornará mais simples, mais fácil, e
mais alegre quando começarem a Me seguir.
Sua vida não precisa ser complicada. Deus não
criou um mundo complicado, com o objetivo de
confundir Seus filhos. Seu Pai do Céu não é
assim. Leiam a Bíblia, Meus filhos, e aprenderão
a conhecer seu Deus. Ele é todo amor. Ele cuida
de todas as suas necessidades. A vida foi feita
para ser simples, bela e vocês precisam
aprender sem cessar. O mundo moderno tenta
persuadi-los a pensar que a vida é complexa. A
maior parte dos problemas é simples. Por
exemplo, o aborto é crime, Meus filhos. Não
sejam tolos. Os filhos são o seu tesouro,
qualquer que seja o momento em que seu Pai
do Céu decide enviá-los a vocês. Este problema
não é complicado e Eu preciso que Meus filhos
sejam corajosos defensores da vida dos filhos
de Deus ainda não nascidos. Sua geração está
sofrendo incontáveis calamidades por causa
deste
pecado extremamente grave. Fiquem
alertas meus filhos e eu os instruirei sobre qual
papel devem ter. Mas, na verdade digo a vocês
que todo o céu clama indignado contra este
crime.
Quanto tempo mais seu Deus vai
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conseguir ficar calado em face destes
clamores? Estou com vocês. Eu os amo.
Permanecerei com vocês de modo especial e
tudo que lhes for pedido para fazerem para Mim
será acompanhado de tantas graças que será
fácil de cumprir. Mas vocês devem permanecer
bem unidos a Mim. É somente quando vocês se
afastam e seus ouvidos se fecham a Mim que
suas vidas se tornam novamente complicadas.
Sejam felizes, queridos filhos. Todo o céu se
mantém pronto para ajudá-los.
Quinta feira, 3 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Eu sou uma das vozes que imploram a Deus para
intervir na proteção das crianças que ainda não
nasceram. Não posso descrever o pesar que esta
situação me causou. Sejam fortes, pequenos filhos.
Vocês devem representar Jesus em seu mundo. Este
pecado está acontecendo porque há muito poucos
representantes de meu Filho. Dissemos-lhes que as
pessoas devem ver o olhar de Jesus através dos olhos
de vocês. Isto é verdade. Se houvesse pessoas em
quantidade suficiente seguindo meu Filho, o crime do
aborto nunca teria acontecido. Não há representantes
de Cristo no mundo suficiente, para combater com
eficácia este ultraje. Mas isto está mudando, como eu
disse. O mundo está se voltando para Deus. Em dor e
desespero o mundo procura socorro. E no Seu amor e
na Sua misericórdia incomensuráveis, Deus está
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respondendo.
Deus não mais permitirá que seus
filhos sejam feitos vítimas.
Sejam felizes, meus queridos filhos. Deus está
mudando seu mundo e Sua justiça assegurará que os
filhos da Luz poderão seguir seu Deus no mundo que
Ele criou. Sua mãe está com vocês e os protege.
Sexta feira, 4 de Julho de 2003
Jesus
Desejo retirar as almas do mundo. Como o
mundo as atraiu para longe de Mim, agora Eu
as chamo de volta. Meu Sagrado Coração, que
bate com amor pelos Meus filhos, está
chamando aos brados e com amor. Muitos de
Meus filhos atenderão ao chamado de Meu
coração e Me seguirão. Eles trarão almas
consigo. Este é o inicio de Minha renovação e
os acontecimentos vão se desencadear um após
o outro. O inimigo vai se enfraquecendo à
medida que vai aumentando o número de almas
que retornam à luz. Meus filhos inicialmente
sentem dificuldade em deixar o vazio do mundo.
O vazio se torna um hábito e o materialismo que
as pessoas usam para preencher o vazio
também se torna um hábito. Mas o que Eu
ofereço é algo tão brilhante, tão eterno e tão
puro que a alma anseia por isto. Ofereço
bondade e felicidade. Ofereço paz e acima de
tudo ofereço amor. Meu amor é real. Se vocês
querem ver exemplos de Meu amor, filhos, antes
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de tomarem a decisão de voltarem para Mim,
olhem para as Minhas almas escolhidas. Vejam
como elas se amam e se sacrificam umas pelas
outras. Vocês não encontrarão palavras duras e
constantes recriminações entre elas. Vocês vêlas-ão se comportando com paciência e
tolerância umas para com as outras. Minhas
almas escolhidas estão cumprindo seus
deveres. Há outro meio de reconhecê-las. Elas
trabalham no mundo, tomam conta de seus
familiares, falam a verdade, e quando erram elas
se corrigem. Tomem as vidas de Minhas almas
escolhidas como exemplos. Freqüentemente
eles se tornam entediados e desestimulados
como alguns dos meus filhos ainda perdidos,
mas perseveram e os problemas passam. Suas
almas são fortalecidas por seu triunfo sobre
estas tentações. Minhas almas escolhidas têm
problemas como as demais. Mas olhem de
perto como elas reagem diante de seus
problemas. Elas se ajudam umas às outras. Elas
recorrem a Mim, seu Deus, e aceitam suas
cruzes. Vocês encontrarão bondade nos olhos
de Minhas almas escolhidas. Vocês querem isso
para si mesmo? Voltem para Mim. O mundo não
tem nada para lhes oferecer. O mundo não os
ama. De fato, vocês encontrarão apenas rejeição
e ódio no mundo. Voltem para Mim e comecem a
examinar a sua herança que é bondade, amor,
salvação eterna e alegria.
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Quinta feira, 4 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Jesus os chama com tanta paixão e amor. Meus
pequenos sintam o amor de Suas palavras. Ele está
sentindo tão intensamente a ausência de tantas almas
perambulando perdidas nas trevas do mundo. Eu
também sinto muita dor por estas almas. Cuidado
para nunca considerar uma alma como já perdida.
Tentem, tentem e tentem novamente chamá-las de
volta. Compreendo que as almas em dificuldades
podem prejudicar muito meus filhos. Não quero isso e
os protegerei se recorrerem a Mim. Vocês devem amálas e rezar por elas freqüentemente, abandonando-as
a Jesus. Lembrem-se que em muitos casos seus bons
desejos e orações são suficientes para salvar as almas
da perdição. Então não tenham medo. Fiquem sempre
em paz, nestas situações, e deixem seus amigos celestes
intervir. Seu amor pode parecer uma cruz, às vezes, e
assim é, queridos filhos. O amor pode ser um fardo,
mas ele fortifica suas almas. Lembrem-se sempre que
Jesus tem um plano. É o melhor plano para vocês e
para seus entes queridos e Ele tomará para Si o
encargo das almas que recusam Suas graças e seguem
o caminho das trevas. Vocês precisam apenas ser
responsáveis pelas próprias almas e pela formação das
crianças que possam estar sob seus cuidados. Se seus
filhos escolherem o caminho das trevas, rezem por eles
e recorram a Mim. Eu os ajudarei com seus filhos.
Esta é minha promessa para vocês. Como mãe,
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compreendo o grande amor e as preocupações de uma
mãe. Também, se vocês acharem que cometeram erros
com seus filhos, recorram a mim. Intercederei por
vocês perante o trono celeste de nosso Pai e
providenciarei o abrandamento do efeito de suas
falhas sobre seus filhos. Dessa forma, os filhos não
sofrerão as conseqüências de todas as suas faltas.
Vocês vêem como nós amamos vocês? Vocês vêem
como nós remediamos seus erros e faltas? Nós somos
todo amor, queridos pequenos. Aceitamos plenamente
sua humanidade e as dificuldades que têm neste
mundo cheio de distorções. Há apenas um caminho
agora e este caminho é o nosso caminho. Voltem ao
Sagrado Coração de meu Filho. Aí, encontrarão
apenas amor, aceitação e alegria. Sua mãe permanece
com vocês e está sempre pronta para ajudá-los.
Sábado, 5 de Julho de 2003
Jesus
Hoje falarei às almas sobre o valor da
obediência.
Meus
pequenos
escolhidos
acreditam que devem entender tudo. Isto nem
sempre é possível. Há ocasiões em que vocês
devem Me obedecer sem entender porque lhes
pedi tal serviço. Compreendo que isto lhes é
difícil e é por isso que lhes peço para praticarem
a virtude da obediência. Virá um tempo em que
lhes pedirei obediência e precisarei de resposta
imediata. Não posso ter em Meus escolhidos,
pessoas que perdem tempo questionando a
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razão pela qual Eu lhes estou pedindo para fazer
uma tarefa. Então agora vamos nos exercitar na
obediência, Meus queridos filhos. Quero que
em sua vida quotidiana, vocês sempre reflitam
sobre o que Jesus está lhes pedindo. Vocês
saberão, em seus corações, o que Meus desejos
requerem. Por favor, comecem isto hoje e
pratiquem obedecendo imediatamente, mesmo
quando talvez vocês não reconheçam o mérito
do pedido. Muito freqüentemente vocês dirão
mais tarde: “Agora eu sei por que meu Jesus
pediu-me para fazer aquela tarefa. Filhos, deste
modo, vocês se tornarão livres. Sua liberdade
será completa e sua escravidão a este mundo
terminará. Necessito de servidores obedientes.
Digo-lhes novamente, estudem a Bíblia. Leiam
os Evangelhos. Meus filhos, no passado, nem
sempre entendiam porque lhes era pedido para
fazer certas coisas. Mesmo Minha mãe, Maria,
nem sempre entendia o valor de seus atos. São
José, Meu pai adotivo, é um belo exemplo da
reverência que uma alma deve ter à Vontade
Divina na sua vida. Peçam a São José para
ajudá-los na obediência e na confiança
necessária para obedecer. Ele os ouvirá. E
vocês progredirão. Neste momento prestem
atenção nas Minhas mensagens, filhos. Digolhes isto muito solenemente. Estejam avisados.
Seu Deus deseja salvá-los através de sua
obediência.
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Sábado, 5 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Como nossos filhos estão ouvindo bem nestes dias.
Sua mãe está contente com vocês por estarem
começando a prestar atenção às palavras de Meu
Filho. Estamos ajudando-os e prontos para ajudá-los
mais ainda. Como a alma geme por estes esforços
iniciais. Sei que sentem as dores do crescimento e sei
que freqüentemente isto é difícil. Sejam corajosas,
pequenas almas. Acreditem quando dizemos que suas
dificuldades serão de curta duração. E se pudessem
ver o banquete que as espera, não haveria hesitação.
Agora precisamos resgatar tantas almas quanto for
possível. Considerem seus sofrimentos como nada.
Lembrem-se que é provável que uma alma tenha
sofrido pela sua conversão. Pelo menos olhe para seu
crucifixo e contemple o custo final de sua redenção.
Jesus considera isso nada. Com toda boa vontade Ele
faria isto novamente por você. Ele os ama, queridos
filhinhos. Jesus pretende recompensá-los mais do que
imaginam pela sua obediência. E praticando, vocês
terão a impressão
que é fácil. Ela se tornara um hábito e logo vocês
praticamente nem pensarão mais nisso. Estejam
sempre em paz e mostrem aos outros como é alegre o
serviço a Cristo.
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Pensamentos sobre a
Espiritualidade
–7–
Segunda-feira, 7 de julho de 2003
Jesus
É crucial que as almas Me ouçam. Quero
conduzi-las à luz. O inimigo procura desviá-las
da luz. Como isso Me faz sofrer. Filhos, vocês
precisam entender que não podem mais se
comprometerem com o mundo. O compromisso
está causando a perda de almas. Se vocês,
Minhas almas escolhidas, responderem a Mim
hesitantes, de uma forma morna, nós nunca
salvaremos as almas que estão sendo abatidas
pelo mundo afora
como
muitas brasas
consumidas pelo fogo.
Não. De hoje em diante precisamos fazer mais.
Quero que voltem seus olhos para o céu e
façam seu juramento de fidelidade ao Meu Pai,
que é todo amor. Ele aceitará seu juramento e
os considerará como soldados da luz. Somente
então poderemos começar esta missão de
salvação. Estejam conscientes de que há muitas
almas destinadas a serem salvas por vocês,
através de seus sacrifícios e lealdade a Mim.
Filho do Meu coração, aquelas almas se
perderão. Você se enlutará por causa delas, e
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se afligirá pela sua falta de fé e de constância.
Eu não desejo amedrontá-los, Meus filhos, mas
preciso conscientizá-los da gravidade destes
tempos. Estamos disponibilizando graças
incontáveis, para ajudá-los na preparação da
vinda do Reino de Deus. Sejam seguidores de
Cristo durante estes tempos e viverão
eternamente no amor que Me envolve. Você
pode dizer amedrontado: “Senhor, o que posso
fazer? Sou uma pessoa só.”
Lembre-se que
uma alma não tem preço. Se vale a pena morrer
por uma alma, e isto é a verdade, então imagine
como é importante que você Me acolha de todo
coração de modo que Eu possa salvar muitas
almas por seu intermédio.
Verdadeiramente, as graças à sua disposição
são incontáveis. Seu “sim” para Mim hoje
desencadeia todas as formas de graças e põe
em movimento a salvação de muitas almas que
estão sendo chamadas das trevas, agora, como
eu estou chamando você.
Desejo o silêncio. Desejo uma defesa calma de
Deus. Desejo o serviço constante e a oração
constante. Não estou pedindo, meus filhos,
para vocês deixarem o mundo. Fui Eu que os
coloquei no mundo, pequenos filhos, e pretendo
usá-los
exatamente
onde
os
coloquei.
Caminhem com confiança, ao longo de suas
jornadas e compreendam que sou Eu, seu
Jesus, seu Deus, que estou pedindo sua ajuda.
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Não vire as costas paras Mim, querido filho,
pois Eu o amo e desejo salvá-lo.
Segunda- Feira, 7 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Você vê que Meu Filho sofre. E eu sofro com Ele. Nós
sofremos porque muitas almas rejeitam sua
oportunidade de passar a eternidade na luz que é o
céu. Pequenas almas, sua mãe está ansiosa em ajudálos agora. Por favor, respondam com amor e sejam
constantes em sua vida de oração. Mais uma vez
devemos adverti-los que seus sentimentos não
constituem a realidade. Não reescrevemos a história
do mundo porque vocês estão desencorajados durante
um dia. Vocês devem aceitar seu desânimo como
parte de sua cruz. Em outro dia vocês se sentirão
melhor, e então estarão contentes por terem
perseverado e servido bem a Cristo em um dia que
não se sentiam tão santos. Compreendam que o que
nós queremos é seu serviço todos os dias,
independentemente de como se sintam. Em certos
dias, é claro, vocês farão seu trabalho melhor do que
em outros. Isto deve ser esperado e não deve
perturbá-los. Queremos principalmente que vocês
fixem certas metas de oração e se mantenham firmes
em cumpri-las. Não pensem que o mérito de suas
orações está baseado em como se sentem quando
estão rezando.
Vocês podem não sentir nada em
certos dias, mas devem perseverar. E acreditem em
mim, quando lhes digo que, nestes em que nada
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sentem, vocês estão salvando tantas almas, através de
suas humildes orações, quanto nos dias em que todo o
céu parece aberto para vocês. Sorriam agora e deixem
cada pessoa que encontrarem veja o sorriso de Jesus.
Você é uma alma que mantenho bem perto de meu
coração. Minha filha, minha pequena, como você é
preciosa para mim. Aceite estas palavras e seja dócil
enquanto elas mudam sua vida. Sua mãe cuidará de
tudo para você, mas você deve rezar.
Terça-feira, 8 de Julho de 2003
Jesus
Hoje, novamente, faço um apelo às Minhas
almas escolhidas. Minha querida alma, estou
chamando-lhe para servir-Me. Não tenha medo
de que Eu esteja lhe chamando para executar
tarefas impossíveis. Novamente digo-lhe que
tudo que Eu lhe pedir para fazer, se tornará fácil
para você executar. Não quero que Minhas
pequenas almas deixem de servir-Me porque
estão com medo. Acreditem em Mim quando Eu
digo que Meu plano é perfeito e que ele é o
melhor plano possível para cada um de vocês.
Todas as circunstâncias foram previstas e
preparadas com antecedência para você, pela
Minha Divina Providência. Querido filho do Meu
coração, do que você pode ter medo? Seu Jesus
não o abandonará. Seu Jesus não lhe designará
uma tarefa e lhe deixará sem as graças
necessárias para realizá-la. Eu cuidei de tudo.
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Tudo o que você precisa é rezar e obedecer.
Você vai recusar-Me isto? Quero que você seja
um exemplo para seus irmãos e irmãs que ainda
não retornaram a Mim. Eles devem, vendo-o ,
desejar imitá-lo para terem o que você tem.
Você deve ter fé, porque só então posso colocar
paz em seu coração e é a paz que é tão atraente
para aqueles que ainda erram sem repouso,
presos às trevas do mundo. Fique em paz, em
relação à sua decisão de servir-Me. O Céu todo
inteiro o observa e deseja que seja bem
sucedido. Você dispõe de uma ajuda infinita. O
maligno será derrotado, Meu filho, e Minhas
almas escolhidas serão os instrumentos neste
processo. Não tenha receio de que servir-Me
possa custar-lhe mais do você tem para dar.
Seu Jesus chama-lhe do mundo para mudar sua
orientação. Você precisa rezar e eu preencherei
os anseios de seu coração.
Terça-feira, 8 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Queridos filhos, sua mãe deseja assegurar-lhes que
tudo irá bem. Quando olham para o céu, vocês não
ficam com medo. Isto acontece porque então vocês
vêem que este mundo é um lugar de transição. Não é
no mundo que vocês estão destinados a passar a
eternidade, mas no céu. Portanto, meus queridos
filhos, é preciso que se preocupem com as causas e
coisas do céu. Meus queridos notem como vocês se
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sentem revigorados depois de uma conversação com
uma alma com os mesmos sentimentos que os seus. O
céu está cheio de almas assim, que combateram o
bom combate. Elas são sensíveis aos combates da
terra e aos combates pessoais que cada um de vocês
está enfrentando. O amor e ajuda que estão à
disposição de vocês são imensos. Como anseio que
vocês sirvam Meu Filho, para que possam depois
alegrarem-se no céu. Pequenas almas, seus mais belos
sonhos imaginando o céu estão muito aquém da
realidade. Sua alegria será tão grande. E Jesus lhes
pede somente seu“sim”a Ele e sua disposição em
servi-Lo. Sua mãe os abençoa.
Quarta-feira, 9 de Julho de 2003
Jesus
Hoje Eu falo às Minhas almas escolhidas. O céu
as espera, queridas almas. Vocês não têm que
esperar até depois de sua morte. A união
Comigo é o céu, então você pode experimentar
um antegozo do céu, ainda aqui na terra. À
medida que Eu os atraio mais profundamente ao
Meu Coração, vocês começarão a entender
porque os santos perderam todo o interesse
pelo mundo, excetuando a salvação das almas.
Eles se preocupavam unicamente com os Meus
desejos, que colocavam seus deveres de estado
em primeiro lugar. Hoje, Meus filhos se
preocupam com tantas coisas absurdas. Filhos,
vocês devem ver estas coisas como elas são.
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Elas são distrações que os afastam de Mim. O
maligno desejo desviá-los da oração, da
reflexão e, de fato, mesmo do céu. Eu os estou
conduzindo de volta para a luz. Sintam o apelo
do céu quando clamamos por você, alertando-o.
Seus pecados não contam aos Meus olhos,
queridas almas, mas vocês devem se
arrepender. Sou cheio de misericórdia e quero
apenas trazê-los,
em segurança, para sua
morada. Sejam humildes diante de Mim, para
que Eu possa enchê-los com Minhas graças.
Estejam certos que tenho trabalho para vocês.
Toda alma é importante e tem um papel a
cumprir na vinda do Meu Reino. Vocês deixarão
seus trabalhos para os outros, queridas almas?
Não é isto o que Eu quero. Eu os coloquei aqui,
neste tempo, para servirem-Me de um modo
particular. Diga “sim” a Mim, querida alma, e
começaremos juntos.
Quarta-feira, 9 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Filhos lembrem-se de rezar. Deste modo, toda ação ao
longo de seu dia pode ser santificada. Pensem nas
menores tarefas que vocês fazem, mal dando um
pensamento a elas. Se vocês as oferecerem a nós, com
amor, poderemos usá-las para a salvação dos
pecadores. Chegou o momento de prestar muita
atenção.
Não deixem nossas palavras de lado,
esquecendo-se delas. Quero que vocês ajam em
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obediência às nossas palavras e que as deixem
modificar suas vidas. Esta transição à santidade lhes
parecerá a coisa mais natural do mundo. Uma vez
tomada a decisão, comecem a rezar. Assim que
começarem a rezar a obediência virá naturalmente.
Depois da obediência, poderemos
levá-los suavemente a níveis mais elevados de
santidade. Minha querida filha, assim você verá a
vinda do Reino de Deus. Quanto mais você obedecer,
maiores revelações poderemos fazer-lhe.
Existem
muitas almas que permitem que sua vida seja
conduzida pelo inimigo. Elas estão levando outras
almas com elas. Isto deve cessar. Responda “sim” a
sua mãe e sinta a proximidade de Jesus, Meu Filho.
Ele lhe transformará e tornará sua vida muito bela.
Esteja em paz, no seu caminho para a santidade.
Estamos com você, e lhe pedimos apenas que dê o
melhor de si mesma.
Quinta-feira,10 de julho de 2003
Jesus
Hoje Eu imploro aos Meus filhos que prestem
atenção às Minhas palavras. Existem muitas
almas no mundo que necessitam apenas serem
convidadas à Minha mesa. São almas dóceis,
que procuram ser guiadas, orientadas. São
vocês, Minhas almas escolhidas, que devem
guiá-las e orientá-las. É por isso que vocês
serão colocados em contato com muitas almas.
Falem Meu nome livremente e amorosamente.
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Falem Meu nome naturalmente, em suas
conversas. Falem Meu nome freqüentemente e
não O usem para amaldiçoar os outros. Estas
almas estão desorientadas porque muitos de
Meus filhos não cumpriram seus dever de
orientá-las. Mas, se elas ouvirem Meu nome dito
amorosamente
e
respeitosamente,
seus
corações estremecerão de alegria, como o
coração de João Batista estremeceu no ventre
de sua mãe. Elas saberão que é de seu Salvador
que estão falando com tanto amor. E elas
observarão você, querida alma, para ver o que
você faz, como age, fala e trata os outros. Estas
almas, recebendo um pouquinho de orientação,
seguirão você. Não será necessário chamá-las
durante anos a fio, como Eu fiz com muitos de
vocês. Elas procuram apenas a orientação
correta e caminharão em Minha direção sem
vacilar. Vocês podem, Meus queridos filhos,
imaginar como Me dói que tantas delas não
estão vivendo uma vida cristã? E podem
imaginar quantas almas, destinadas, por sua
vez, a serem chamadas por elas, estão
abandonadas no mundo? Vocês estão vendo,
meus queridos, como cada alma é primordial
para Meu Reino? Não queremos que nossos
irmãos e irmãs fiquem abandonados porque
você deixou de cumprir seu dever. Vocês são
muito abençoados por terem sido chamados,
verdadeiramente, e terem recebido estas
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mensagens. Querido filho, você é cristão porque
alguém cumpriu seu dever. Agora você deve
cumprir seu dever e chamar outros com amor e
solicitude. Não deixe ao acaso nada que possa
trazer uma alma a Mim. Deixe as almas do
mundo desprezá-lo, se elas tiverem coragem.
Os habitantes do céu o elogiam. Se você ouvir
Meu nome ser ridicularizado ou pronunciado
com raiva, vai embora, pedindo-Me que perdoe
esta pessoa. Então, ao invés de seu Deus ser
indesejado e ridicularizado nesta situação, Ele
será honrado. Em resumo é isto, Meu filho, que
estou lhe pedindo para fazer. Seja alegre, seja
feliz. Você está entre aqueles que Eu escolhi e o
Meu favor e Meu Espírito repousam sobre você
Quinta-feira,10 de julho de 2003
Maria Santíssima
Estou muito aflita pelo modo com o nome de Meu
Filho está sendo usado hoje. Filhos, Jesus é seu Deus.
Não há outro. A gravidade do mau uso de Seu nome
devia fazer vocês tremerem de medo.
Haverá um acerto de contas por estes pecados graves,
cometidas tão levianamente no mundo de hoje. E devo
dizer-lhes que o maior problema causado por este
linguajar é o dano que ele traz para a conversão de
outros. Vocês não vêem isso, mas quando o nome de
Jesus é jogado de um lado para outro como o mais
comum dos palavrões, desce espessas trevas sobre seu
mundo. Vocês devem alegrar os anjos do céu, filhos,
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não os anjos das trevas. Sejam um daqueles que não
toleram tal pecado. Sei que ele ofende-os, como ofende
a mim. Rezem freqüentemente para que isto acabe,
filhos. Não podemos permitir que isto continue.
Lembrem-se que toda linguagem grosseira é inútil.
Ela não traz proveito ao nosso trabalho e
freqüentemente prejudica nosso trabalho. Você, de
propósito, não iria fazer nada contra a vinda do reino
de seu Deus, querida filha. Então, por favor, não fale
palavrões porque, mesmo sem querer, é isto que você
faz quando xinga.
Use tudo para dar glória ao meu Filho, incluindo seu
belo idioma. Sua mãe quer que vocês compreendam
que mesmo estas pequenas coisas
são muito
importantes para nós, para sua alma e para o
movimento dela para o céu. Lembrem-se que estamos
conduzindo outros para o céu conosco, durante este
tempo. Esta é a nossa meta, pequenas almas. Então
façamos o melhor possível. Nós os ajudaremos e se
tiverem dúvidas, podem perguntar-nos. Desejamos
dirigi-los deste modo e colocaremos a resposta diante
de vocês ou dentro de vocês. Deixem-nos ajudá-los.
Sua mãe não deseja a vocês senão paz e benção.
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Pensamentos sobre a
Espiritualidade
–8–
Domingo, 13 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Queridos filhos, sou eu, a mãe de vocês que lhes fala
para adverti-los.
O inimigo procura impedir esta obra e destruir as
graças que Meu Filho está edificando nesta alma.
Vocês devem rezar agora, mais que nunca, para que a
vontade de Meu Filho se cumpra. Meus pequenos, sua
mãe se preocupa com a salvação de vocês. Vocês não
imaginam o perigo que os cerca e que os pressiona. É
pela nossa intercessão e proteção que vocês estão
sendo protegidos, de forma que esta obra possa
continuar. Sejam vigilantes e perseverantes. Não
pensem em si mesmos e nem em seus desejos deste
mundo. Agora precisamos trabalhar para o céu.
Quero que esta pequena corte dê o exemplo e seja o
exemplo. Isto é tudo por agora. Sua mãe os abençoa e
permanece com vocês, mas uma boa mãe se apressa
em advertir seus filhos de um perigo invisível. É o que
estou fazendo. Rezem pela vinda do Reino de Deus e
pelo sucesso desta obra. Rezem o rosário, meus
queridos filhos, todos os dias, pelas minhas intenções,
as quais refletem sempre o desejo de Meu Filho.
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Segunda-feira, 14 de julho de 2003
Jesus
Meus queridos filhos, lembrem-se que seus
sentimentos não devem determinar seus atos, e
nem seus corpos guiar suas almas. A alma deve
ter domínio sobre o corpo senão grandes
dificuldades surgirão. Da mesma forma, Minhas
almas escolhidas decidiram adotar uma linha de
conduta. Vocês decidiram Me servir, Meus
pequenos. Agora devem servir-Me e deixarem
seus sentimentos de lado. O que importa se
você está de bom ou mau humor, triste ou
alegre, desde que se mantenha firme e continue
a seguir Minha vontade na sua vida? Você verá,
se procurar saber, que as almas santas
levantavam todo dia e seguiam o caminho de
suas vidas, orientado pela decisão de seguir-Me,
seu Deus. Elas não eram volúveis e instáveis,
viviam contra a correnteza das coisas deste
mundo. Filhos mantenham-se firmes agora. Não
olhem nem para a direita, nem para a esquerda.
Guardem Minhas palavras em seus corações e
Eu
permanecerei
com
vocês.
Vocês
reconhecerão Meus escolhidos pela constância
em sua conduta. Não quero mais que vocês
fiquem indo e voltando, indo de lá para cá, como
possam ter feito no passado. Somos uma
equipe agora e Eu quero ter certeza que posso
depender de vocês, como vocês sempre
dependem em Mim. Quando vocês acordarem e
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sentirem-se mal, ou acordarem e não sentiremse santos, ansiando por coisas mundanas,
caminhem com calma e determinação ao longo
do dia e os sentimentos mudarão.
O mundo está em grande dificuldade e isto é,
em parte, porque a humanidade é governada
pelos seus sentimentos, dia após dia. Não deve
mais ser assim. Embarcamos com um objetivo
bem determinado. Continuemos a avançar, com
constância e determinação, independentemente
de como nos sentimos em um determinado dia.
Vocês compreendem, Meus filhos escolhidos?
Não prestem atenção aos seus sentimentos, que
são instáveis. Prestem atenção apenas em Mim
e em Minha vontade para vocês. Eu os abençôo
agora e juntos começamos a trabalhar.
Segunda-feira, 14 de julho de 2003
Maria Santíssima
Queridas pequenas almas, como às vezes é difícil para
vocês estarem no mundo sem serem do mundo. Não
pensem que somos indiferentes às suas dificuldades.
De fato, é por esta razão que nós os encorajamos a
rezarem tão firmemente. A oração deve ser sua força
vital. Podemos dar-lhes um fluxo constante de graças
e de bondade, de confiança e coragem, se rezarem
regularmente. Vocês estabeleceram objetivos de
oração? Dupliquem-os. O que é que estou pedindolhes?Meus filhos, estou pedindo-lhes que tornem a
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oração algo constante em suas vidas.
Desejo que
estejam sempre em oração, independentemente do que
estejam fazendo. Se estiverem dirigindo, ofereçam
isto a Jesus. Se estiverem trabalhando, ofereçam o
trabalho a Jesus. Se estiverem fazendo um trabalho
servil, posso fazer dele uma realização celeste.
Imagine, querida filha, que você pode unir toda
atividade sua ao Meu Filho para a vinda de Seu
Reino. Seu Reino está vindo. E eu necessito de sua
ajuda. Existem almas teimosas que não se deterão
diante de nenhum obstáculo para resistir à vontade de
Deus e destruir Seu plano. Não podemos permitir tal
coisa. Devemos reagir violentamente desde já, através
da bondade e do amor. Deste modo esta mãe pode ir
ao mundo e tirar muitos filhos do caminho do mal.
Minha preciosa pequena filha, alguém se sacrificou
por você e sua Mãe pôde assim protegê-la. Faça o
mesmo. Fale-me ao longo de seu dia. Isso é rezar.
Feche seus olhos e pense em Jesus crucificado. Agora
pense Nele crucificado, consciente, sofrendo durante
horas. Será muito pedir-lhe que permaneça com Ele
ao longo de seu dia, enquanto Ele a enche de alegria e
consolação divina?
Filhos, seus amigos celestes
estão comigo, exortando-lhes a serem soldados da luz,
soldados de grande obediência. Passo a passo,
avancemos. Não pensem que houve um engano e que
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estamos chamando a pessoa errada. É você que
estamos chamando. Estamos gritando a você com
amor e advertindo-o; exortamos você agora a
responder a este chamado às armas, com a oração
como defesa.
Terça-feira, 15 de Julho de 2003
Jesus
Hoje Eu queria falar aos Meus filhos sobre a fé,
pois busco atraí-los mais ainda a Mim. Queridos
filhos, deixem sua fé dominar seus corações.
Novamente, explico-lhes que a fé, sendo um
dom, é igualmente um exercício, um modo de
vida. Vocês tomam uma decisão, dizendo a si
mesmos: “ Eu devo viver minha vida de acordo
com minha fé e por causa da minha fé.” Todas
as decisões e ações então devem vir de sua fé e
ser conseqüência desta fé.
Quando vocês vão a uma igreja em uma manhã
de um dia de semana, esta é uma decisão
baseada em sua fé. “ Eu acredito em Deus, eu
acredito que Jesus está me chamando, acredito
que Maria Santíssima pediu minha ajuda, e
então rezarei hoje e todos os dias.” Estou
supondo que isto está em conformidade com
os deveres para os quais Deus lhe chamou. Se
não lhe chamo para a Missa e Adoração
quotidianas, Eu lhe direi quando quero que você
reze. Estou me referindo agora à oração em uma
igreja, da oração estruturada (missa). Como
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minha mãe disse vocês devem rezar de modo
homogêneo, o mais que puderem durante o dia.
Aumentaremos suas orações estruturadas se
for necessário. Muitos entre meus filhos não
vão mais a igrejas. Dizem que podem rezar em
casa. Não podem de jeito nenhum. Isto é outro
sinal da Grande Desobediência.
Meus filhos, que falam assim, estou chamandolhes com firmeza. Não pedi a vocês para ficar
em casa rezando no dia do Senhor. Pedi-lhes
que cumprissem seus deveres religiosos.
Quando vocês morrerem e se encontrarem face
à face Comigo, Eu lhes perguntarei se vocês
cumpriram estes deveres. Ai daqueles que
ousam estabelecer suas próprias normas e que
as sobrepõem à lei de Deus. Como são
audaciosos! Que mau exemplo dão aos outros.
Torno a repetir: “Chega”. A lei de Deus deverá
dominar, filhos. Sou Eu, seu Deus, que os
chama, e quero que me prestem contas
imediatamente. Examinem bem suas vidas,
desde já. Decidam, em oração, quais são os
seus deveres em todos os domínios. Então
cumpram tais deveres. Não quero desculpas.
Quero seus deveres cumpridos com entusiasmo
e amor. No começo, é possível que isto seja
difícil para vocês. Mas Eu estarei lá. Eu não lhe
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peço alguma coisa, pequena filha, e depois
retenho as graças necessárias para fazer a
tarefa. Isto não acontecerá nunca. Você olha
para o céu e diz: “Meu Deus, isto é muito difícil.”
Primeiro certifique-se de que Eu realmente
estou lhe pedindo para fazer tal coisa. Então,
sente-se quietamente enquanto Eu lhe dou o
dom da calma, e tente novamente. Se nós
continuarmos juntos, Minha pequena alma
abençoada, você achará sua tarefa fácil. Esta é a
promessa que lhe faço e se você olhar para o
Meu mundo e ler Minhas Escrituras, você verá
que Eu nunca faltei à Minha promessa. Isto é
algo impossível. Sou seu Deus. Preste atenção
às Minhas palavras de amor e de orientação
hoje.
Terça-feira, 15 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Pequena filha, preste atenção às Suas palavras. Ele
fala com tanto amor e sabedoria. Você não vai
encontrar esta sabedoria na terra ou provinda de uma
fonte terrena. Você não vai encontrar felicidade na
terra ou provinda de uma fonte terrena.
Você deseja ser feliz? Você está cansada de se sentir
triste, desencorajada, sem alegria? Volte a nós agora,
na obediência, e nós cuidaremos de sua fadiga e
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tristeza. Nós renovaremos suas forças e depois de a
ter renovado e curado, nós começaremos a salvar o
mundo. Você não estará mais sozinha, pequena alma.
Temos um perdão total para lhe dar. Juntos,
daremos um passo adiante, deixando seus pecados e
fracassos para trás. Tome a minha mão, querida filha
do meu coração, e sua mãe lhe conduzirá ao êxito
espiritual em tudo. Verdadeiramente, você
não
poderá acreditar até que ponto queremos mudar sua
vida. Quero que você seja uma grande líder espiritual.
Quero que você fique firme, portando o cajado de
Moisés e tire meus filhos das ruínas espirituais
incandescentes deste mundo. Não recuse o pedido de
sua mãe. Você será corajosa e fiel a este apelo,
pequena filha. Não tenha medo. Você receberá a força
como um dom. Então dê os primeiros trêmulos passos
na fé e uma grande quantidade de graças fluirá sobre
você. Minha paz materna está fluindo sobre você
agora, enquanto estamos juntas conversando assim.
Eu a abençôo, e você é minha.
Terça-feira, 15 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Minha querida pequena, como sua obediência me
alegra. Quero alertar meus filhos sobre um perigo que
ameaça destruir a renovação espiritual de vocês. O
inimigo procura desviá-los do caminho oferecendolhes os deleites do mundo. Quero que rezem, pedindo
discernimento quando se encontrarem diante de uma
encruzilhada, seja ela de sua carreira, de sua moradia
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ou de sua vida familiar. Quero dizer-lhe que desejo
protegê-los e já estou fazendo isto. Estes ataques
podem ser dissimulados sob o disfarce de algo bom,
mas vocês nunca serão enganados se consultarem
Jesus e rezarem pedindo discernimento. Vocês vêem
filhos porque sua mãe lhes implora para rezarem com
determinação? Se não rezarem regularmente, vocês
dão ao inimigo espaço para agir e, pouco a pouco, vão
se distanciando cada vez mais. É como se lhe alguém
fizesse dormir, quando isto acontece
você fica
espiritualmente grogue.Estejam alertas durante estes
dias decisivos. Sejam alegres, e sobretudo vigilantes
em relação aos objetivos de oração que fixaram. Sua
mãe está guiando-os e protegendo-os de modo especial
e envio-lhes uma benção de discernimento.
Quarta-feira, 16 de Julho de 2003
Jesus
Hoje quero falar sobre perseverança durante
tempos de dificuldades ou de crises. Meus
filhos, é durante estes tempos que sua
amizade Comigo é de muita importância.
Não se esqueça de Mim quando você estiver
se sentindo exausto ou muito perturbado,
incluíndo doença. Infelizmente, até mesmo
muitos dos Meus escolhidos se esquecem de
que Eu estou com eles e desejo dirigi-los
quando atravessam
crises e doenças.
Compreendo.
Quando sua vida muda
abruptamente ou você não se sente
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fisicamente bem, muitas vezes é difícil de
lembrar-se de colocar sua fé em prática. Mas
digo-lhe agora que é neste momento que você
deve retirar-se mais plenamente do mundo e
deixar-Me conduzir tudo. Se você vive a vida
de um discípulo de Cristo, isto não é
novidade para você.
Minhas graças caem como um dilúvio sobre
vocês, nestes tempos. Vocês devem sempre
perguntar-se o que Jesus está querendo
dizer-lhes através de uma tragédia ou de
uma doença. Meus filhos, Eu não quero
dizer-lhes que Deus é um Ser frio e rigoroso.
Pelo contrario, seu Deus os ama e conduz
tudo, intervindo muitas vezes, para salvá-los
da loucura de seus erros e pecado.
As
pessoas hoje, freqüentemente, culpam Deus
por toda sorte de sofrimentos e maldades.
Elas usam os frutos
do pecado para
justificar a sua recusa em seguir-Me. Filhos
não sou Eu que enviei estas trevas ao mundo.
São vocês, pelos seus pecados e recusa de
servir. Há alimento suficiente no mundo.
Não deveria haver fome. Os cuidados
médicos também podem ser distribuídos de
modo mais eficaz. A assistência humanitária
aos seus pobres e aos países menos
desenvolvidos é um ato de misericórdia e
aqueles que trabalham para isso são
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seguidores da Minha vontade, quer eles o
saibam ou não. Realmente, Eu quero que
vocês façam estes atos de misericórdia. E
quero que vocês parem de culpar seu Deus
pelas suas faltas. Não permitam que outros
façam isso. Defendam-Me. E defendam Meus
padres e religiosos. As vocações estão em
declínio nos países desenvolvidos.
Estou
enviando-lhes santas almas, mas vocês não
as estão formando. Elas não recebem
formação nem orientação e seus dons não se
desenvolvem. Filhos, queridos filhos, Eu
necessito de líderes agora. Necessito que
cada um de vocês, sem exceção, volte seus
olhos aos céus, e aceitem servir-Me por toda
vida. O plano que tenho para vocês os
deixará estupefatos.
Sejam dóceis e deixam Jesus conduzí-los.
Por meio disto virão felicidade e libertação
para muitos. Isto irá acontecer Meus filhos.
As trevas estão terminando agora e Eu farei
o mundo do Meu modo.
Vocês têm que
garantir que isto ocorrerá à sua volta.
Você está pronto para caminhar Comigo. Eu
chamo-lhe, Meu filho. Não perca mais tempo.
Responda-Me agora.
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Quarta-feira, 16 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Filhos, Jesus está tentando dizer-lhes, com delicadeza,
que vocês devem unir-se a Ele agora. Não mais tarde,
mas agora. O tempo das trevas, graças à misericórdia,
está terminando e Jesus vai intervir no mundo de
modo extraordinário. Vocês devem estar preparados e
é por isso que estamos enviando-lhes estas mensagens.
Não ignorem os profetas que lhes enviamos, num ato
de misericórdia sem precedentes. Podem imaginar
como se sentirão se, apesar de avisados, não
responderem a este chamado. Podem vocês ignorar
Jesus depois de Ele ter lhes mostrado tanto amor? É
possível que vocês continuem a ignorá-Lo? Claro que
não. Pois em seus corações, vocês sabem que Ele é o
Caminho e que Ele lhes chama pela última vez, neste
mundo. Meus filhos devem obedecer ao seu Deus e se
apressarem em ajudá-Lo. Fique do nosso lado,
querida filha. O nosso lado é o lado do amor. O nosso
lado é o lado da obediência. O nosso lado é o lado da
luz, da felicidade e do serviço aos outros. Realmente
você não tem outra escolha. Seu Deus lhe chama, com
insistência, e você deve responder-Lhe. Eu, sua mãe
celeste, a ajudarei. Fazemos tudo. Necessitamos
apenas

de

seu

“sim”para

derramar

graças

incontáveis sobre você. Sua mãe a abençoa e a ajuda
em todas suas decisões, incluindo a decisão de servir.
Esteja em paz, em relação ao seu serviço a Cristo,
minha pequena, porque esta é a decisão correta.
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Quarta-feira, 16 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Meus queridos filhos, o mundo procura destruir sua
paz. Vocês devem proteger firmemente sua paz
celeste. Quando acontecimentos perturbarem vocês,
não importa o quanto vocês estejam tentando resolvêlos, tragam a situação para nós.
Existe uma maneira correta de reagir, um modo
correto de lidar com as dificuldades e
providenciaremos para que vocês tenham a orientação
que precisam. Isto irá propiciar a vocês afastarem-se
de situações ou pessoas que perturbam vocês, tendo a
certeza de que agiram de modo compatível com seu
compromisso com Cristo.
Não pense que existe alguma situação na terra que nós
não conhecemos bem ou para a qual não temos a
solução. Isto é simplesmente impossível. O
relacionamento, que estamos criando com você, traz
benefícios e méritos incalculáveis. Um dos benefícios é
que somos nós que cuidaremos dos casos de
momentos e pessoas difíceis em sua vida. Você não
está mais sozinha. Você não precisa buscar mais
respostas. Com toda a bondade, ternura, e amor
iremos orientar você para que tenha uma reação
santa em todos os dilemas da vida.
Fiquem em paz agora, e estejam certos de que seu
serviço ao Senhor lhes confere todas as graças e
bênçãos. Usem estas graças e bênçãos para restaurar
e proteger sua paz. Verdadeiramente, Eu estou com
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vocês em suas fadigas e combates. Movam-se devagar
e não darão um passo em falso.
Quinta-feira,17 de julho de 2003
Jesus
Minha filha, falo hoje a todas as almas que
apostataram. O tempo de voltar para Mim é
agora. Eu lhe chamo. Você ouve a minha voz e
sabe que sou Eu, seu Jesus, que estou lhe
chamando. O fato de que você conhece a Minha
voz faz você sentir que Me pertence. Porque
você Me pertence, pequena alma, você deve
retornar a Mim agora. Quero que você se
arrependa de seus pecados. Chame por Mim e
Eu a ouvirei. Eu lhe darei orientação precisa
sobre a maneira de retornar ao redil. Querida
criança perdida, Eu ouvi os gemidos de sua
alma e estou respondendo à sua dor. O maligno
faz guerra às almas de Meus filhos e tenta
aprisioná-las. Mas ele nada tem para oferecer.
Apenas o vazio. Você compreende isto agora,
pequena alma, então volte para Mim. Ofereçolhe tudo que é belo, bom e eterno. Você NUNCA
se arrependerá de ter voltado para Mim. Você
está Me ouvindo? Está permitindo ao seu pobre
coração perturbado responder-Me? Estou
curando-lhe. Desejo curar-lhe ainda mais, até
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que sua alma fique tão pura quanto é necessário
para entrar no Meu Reino. Querido filho, você
quer viver a eternidade feliz, com a alegria de
ver a bondade dos outros? Não Me refiro à
bondade hipócrita de alguns de seus
companheiros terrestre. Esta falsa bondade o
decepcionou no passado e é, em parte, a causa
de sua amargura. Nada tema. A luz se fará
sobre esta dita bondade e exibirá seu fel. RefiroMe à bondade real que abarca todas as virtudes.
Falo agora da virtude da coragem, coragem
diante de um mundo que despreza Deus e tudo
que é bom. Meus filhos foram seduzidos pelos
brilhos inúteis do materialismo com os quais
eles se adornam para sentirem que têm valor.
Filhos, é aos Meus valores que vocês devem
aspirar e o mundo não os oferece. Estes valores
vêem de uma única fonte: Eu, Jesus Cristo. Eu
sou Aquele que morreu por vocês e pretendo
salvá-los novamente. Eu os conclamo a se
retirem deste mundo, desde já, e fazerem parte
dos Meus. Doravante Eu a protegerei, pequena
alma pródiga, e seus pecados serão apagados
para não mais existirem. Esta é a Minha
promessa para você. Esquecerei seus pecados.
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Volte para Mim. Você nunca se arrependerá por
ter feito isto.
Quinta-feira,17 de julho de 2003
Maria Santíssima
Vocês ouvem a voz de Meu Filho?
Ele está chamando Seus filhos com autoridade.
Queridos pequenos filhos, Ele faz isto em um esforço
para salvá-los. A voz de Meu Filho tem autoridade e é
por isso que Ele diz que Seus filhos sabem que é Ele,
seu Deus, que lhes chama. Meus pequenos agora
devem fazer uma escolha. E eles devem escolher Deus
e tudo o que é bom. Pequenos escolhidos, é tempo de
rezar e vocês foram chamados a rezar. Juntem-se a
sua mãe nesta missão de misericórdia para com seus
irmãos e irmãs perdidos. Juntos nós serviremos às
suas almas, preparando-as para se enternecerem com
amor pelo Divino Salvador, que as busca nestes
tempos. Verdadeiramente, nós chamamos vocês com
uma urgência sem precedentes.
Vocês sentem isto em seus corações e trata-se de um
conhecimento preciso, divinamente colocado. Meus
pequenos alegrem-se. Deus os escolheu para O
ajudarem e isto é maravilhoso para vocês e para todas
as almas que vocês tocarem. Através de vocês, tocarei
muitos. Uso todas as graças à minha disposição nestes
tempos para ajudar Jesus. Muitas destas graças vêm
de suas orações, sacrifícios e pequenas ofertas. Então
não me façam de má vontade estas doações.
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Filhos, estou usando, de modo especial, a vida das
almas santas a mim consagradas. Sacerdotes e
religiosos, que são
homens e mulheres santos,
consolam extraordinariamente meu coração nestas
horas e eu aumento ainda mais as imensas graças a
que recebo destas santas almas. Os religiosos são
atacados no mundo. Sejam corajosas almas religiosas.
Sua mãe as defende porque vocês são minhas e vocês
serão logo elevadas ao lugar que lhes cabe de direito.
Ao invés de serem honradas pelo mundo, vocês são
insultadas e caluniadas. Isto não vai perdurar. Quero
dizer que existem os religiosos que desapontaram Meu
Filho e se voltaram para o mal. Não pensem, ó almas
satânicas, que vocês escaparão da justiça divina. E
vocês que destruíram almas inocentes? O céu treme
ao ver a retribuição que vocês receberão.
Falo-lhes
muito
seriamente.
Arrependam-se.
Reconheçam seus pecados e serão purificados.
Somente assim vocês entrarão no Reino de Deus.
Filhos meditem muito durante estes tempos.
Estamos com vocês e preparamos o mundo para uma
mudança profunda. Eu abençôo vocês todos e desejo
conduzi-los ao Meu Filho.
Quinta-feira, 17 de julho de 2003
Maria Santíssima
Quero que meus filhos comecem a se desligarem do
mundo. Para isto, filhos, vocês devem começar a
limitar o tempo gasto vendo televisão. Não há dúvida
que a televisão tem atraído as almas para um mundo
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falso que distorce a visão delas da realidade. Raras
são as emissões que apresentam personagens que
possam ser modelos de comportamento apropriados
para os filhos da luz. Orientação não será encontrada
na televisão e em muitos casos as crianças são
induzidas ao erro e prejudicadas pela exposição a tais
programas.
Meus filhos, limitem também seu tempo fazendo
compras. Comprem o necessário e mantenham-se
centrados na família e nos seus deveres. Vivam uma
vida saudável e limitem as diversões. Optem pela
oração e pela reflexão. Logo estas coisas não lhes
farão falta e vocês as considerarão, corretamente,
como coisas insignificantes. Passem tempo com sua
família, andando, conversando,
apreciando
e
desfrutando das coisas criadas por Deus. Seja um
exemplo de quietude. Leia a vida dos santos e a vida
de almas santas. Vocês têm numerosos camaradas
espirituais e este número cresce de hora em hora. Na
verdade, vocês começarão a ver isto, e isto os
fortalecerá. Floresça onde está plantada, pequena
alma, a menos que Jesus lhe dê outra orientação.
Estou com vocês e espero que dêem um sinal de que
necessitam de mim. Verdadeiramente, sua mãe está
bem perto de vocês.
Sexta-feira, 18de julho de 2003
Jesus
Hoje falo às almas sobre o amor. Amor é
importante. De fato, ele é a coisa mais
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importante que existe. Esta é a razão pela qual
ele foi tão deformado pelo seu mundo moderno.
O lado das trevas gostaria de ver o amor
destruído. O mundo moderno colocaria esta
versão distorcida em seu lugar de modo que
ninguém encontraria amor e seus corações se
tornariam como o gelo.
Muitos de Meus filhos desconhecem o
verdadeiro, o genuíno amor. É por isso que os
recém nascido não são bem vindos a menos
que preencham uma necessidade dos pais.
Meus queridos pequenos, se vocês Me seguem
aprenderão sobre o amor genuíno, o qual
oferece frutos incontáveis e oportunidades de
crescimento. O matrimônio, por exemplo, e Eu
falo de uma união sacramental, consagrada e
mantida por Mim, é uma grande oportunidade
para aprender sobre o amor, porque é a união
constante de uma vontade com outra vontade.
Requer sacrifício e compromisso. É preciso
doar-se, doar-se e doar-se mais para viver o
Sacramento do Matrimônio. Seu mundo, que
distorceu o amor, vê a doação como uma
fraqueza, a menos que se tenha a garantia de
conseguir algo em troca. Filhos, isto é ridículo.
Se você deve ter a segurança de obter algo em
troca, você não está dando, mas comprando ou
adquirindo. A doação tem que ser pura se você
usa seu tempo na terra adequadamente, dando e
aprendendo sobre as coisas do Céu, Eu

164

ensinarei você a amar e o prepararei para o grau
de puro amor a que você está destinado a viver
no outro mundo. Eu o tornarei, pouco a pouco,
capaz de experimentar Meu amor, que é
genuíno, e este é o objetivo e propósito do
tempo vivido no mundo. Coloque-se na Minha
escola, Meu filho. Coloque-se na Minha escola e
você compreenderá. Você verá suas relações
mudarem; você mudará sua visão do mundo.
Você compreenderá que isto que é chamado de
amor nesta Idade da Desobediência é na
realidade exploração, e não se assemelha, nem
de longe, com o amor. Eu abrirei seus olhos e
sua visão das coisas será cada vez mais clara,
cada vez mais total, até que você veja com os
Meus
olhos. Então você começará
a
compreender a necessidade desta mudança que
estou fazendo. Quanto mais você enxergar, Meu
pequeno filho, mais ardentemente quererá
ajudar-Me. Então se concentre em seus deveres
espirituais, pequena alma, para que Eu possa
ensiná-lo a amar.
Sexta-feira, 18de julho de 2003
Maria Santíssima
Freqüentemente esta é uma lição mais fácil para as
mães porque geralmente elas têm amor dentro de si.
Queridas mães, falo-lhes, agora, solenemente. Vocês
devem ser ativas na proteção de seus filhos. Muito
numerosas são as mães que relegaram suas
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responsabilidades ao mundo, como se este mundo
moderno pudesse substituir o amor de uma mãe. A
causa disto é o amor de si mesmo, outra distorção do
mundo de hoje. Sim filhos, vocês devem amar a si
mesmo como templo do Espírito Santo e representante
de Cristo, mas este amor não pode conduzi-los a
distração de seus deveres, de seu amor pelos outros, e
de seu serviço ao Senhor. Mas é isto o que eu vejo e
fico decepcionada. Isto está errado, filhos. É um
grande engano. Vocês devem começar de novo e
aprender a amar conosco, seus guias celestiais. Deus,
seu Pai, é a melhor fonte de educação para o amor.
Ele nos criou, Seus filhos, por puro amor. Ele criou
este mundo magnífico, para que nele pudéssemos
aprender as lições de amor e amor aos outros. Agora
Ele nos chama novamente ao amor puro, ao amor
celeste. Nossas almas escolhidas devem dar exemplo
de amor e assim reconhecer os erros que fazem na
prática em sua vida quotidiana.
Os corações
começarão a se fundir e quando o gelo se funde,
transforma-se em água. Esta água, que provem da
fonte de gelo, alimentará os grãos de amor que Deus
plantou no interior. Uma grande germinação ocorrerá
e, porque estes tempos são extraordinários, este
crescimento explodirá no mais belo florescimento do
amor. Os filhos do mundo de hoje são abençoados por
causa da grande oportunidade que têm à sua
disposição. Estou com vocês queridos filhos. Sua mãe
os protege e os ensinará a amar.
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Sexta-feira, 18de julho de 2003
Maria Santíssima
Meus filhos respondam prontamente quando se
sentirem chamados a trabalhar para nós. Jesus
precisa fazer muitas coisas e necessita que vocês, Seus
escolhidos, façam este trabalho. O serviço ao meu
Filho é alegre e toda verdadeira liberdade está no
serviço a Ele. Vejam, queridos pequenos, vocês podem
servir somente a um senhor e quando deixam de
servir a Jesus começam a servir ao mundo. Não é isso
o que eu quero para você, minha querida filha, e não é
o que Jesus espera de você. Ele precisa de sua lealdade
e de seu trabalho. Ele precisa que seus deveres sejam
feitos de tal modo que não haja qualquer dúvida
quanto a quem vocês servem. Filhos, sejam perfeitos
na execução destes pedidos. Muitas, muitas almas
dependem de sua resposta a este chamado. Eu estou
com vocês e farei o possível para manter tudo claro
para vocês. Peçam minha ajuda, quando precisarem, e
eu os ajudarei.
Sábado, 19 de Julho de 2003
Jesus
Quero falar aos Meus filhos sobre a confiança.
Nós nos exercitamos à confiança agora porque
virá um tempo em sua vida quando a confiança
lhes proporcionará um grande conforto
espiritual, ela será seu refúgio. De fato, virá um
tempo em que os filhos da luz se refugiarão na
confiança e se revestirão dela como de um
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manto
protetor. No tempo das grandes
perturbações a confiança em Deus virá
naturalmente às Minhas almas escolhidas que a
tiverem praticado. Estou em busca de uma total
união com Meus filhos. Assim o serviço ao seu
Deus se torna fácil. Vocês não confiariam em
alguém que não conhecem, em um estrangeiro.
Assim (se exercitando à confiança) vocês
alcançarão o conhecimento de Mim. Através da
oração, vocês desenvolverão uma naturalidade
Comigo, apesar da Minha divindade.
A
humanidade não foi criada pra viver separada de
seu Deus. É por isso que o mundo experimenta
trevas tão profundas. O mundo se distanciou do
Meu Coração. O mundo se ilude ao pensar que a
união com Deus é inacessível, e o que é ainda
mais triste, sem conseqüências. Espiritualidade
e seu relacionamento com o Deus Todo
Poderoso, não é algo supérfluo, como um
hobby. Deve ser a bússola que orienta sua vida,
sempre guiando sua caminhada na terra.
Basta olhar ao seu redor para ver o resultado de
viver sem este amor e esta orientação.
O
homem que pretende estar em condições de
cuidar de si mesmo e prover suas próprias
necessidades, na verdade está morrendo a
míngua em uma terra sem amor.
Uma pessoa que tem um amor verdadeiro por si
mesma, considera Deus como um amigo, seu
aliado, e ama todos aqueles que a cercam. Uma
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pessoa que ama a si mesma com um amor
verdadeiro, esquece de si mesma para servir
aos outros. Meditem este pensamento, filhos,
pois é nele que está a resposta à marcha do
universo. Se Me pedirem em oração, Eu os
esclarecei melhor sobre isto. Fiquem felizes,
queridos filhos, porque seu Jesus os ama e guia
com alegria.
Sábado, 19 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Sou um bom exemplo de confiança, queridos filhos da
luz. Quando eu estava na terra, numerosas eram as
ocasiões em que era necessária uma perspectiva
celeste. Se você considera o mundo segundo uma
perspectiva
mundana
você
sentira
medo
freqüentemente. Mas uma perspectiva celeste lhe dá
paz e segurança emocional. A confiança em Deus, em
Seu objetivo e na Sua vontade agindo em sua vida dálhe um desprendimento que liberta seu espírito e
deixa-o livre para fazer muitas coisas. Então você
pode renunciar à corrida para adquirir, que consume
grande parte do mundo. Queridos filhos, que foram
abençoados com grandes riquezas, desprendam-se do
material agora. Ele está atravancando sua perspectiva
e seu progresso. Lembrem-se que vocês não trarão tais
coisas ao Céu,
nem necessitarão delas. Elas são
insignificantes e não se deve dar valor algum a elas. E
se vocês não dão nenhum valor às coisas materiais,
não precisarão adquiri-las. É muito simples. As
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pessoas mais felizes necessitam de pouco e quanto
mais se busca coisas sem valor celeste, mais
dificuldade se tem em ser feliz. Sua alma procura pão
e você a alimenta com materialismo. Isto não leva a
nada, meus queridos pequenos e infelizes filhos.
Comparem-se sempre com aqueles que têm menos e
sejam agradecidos. Comparando-se aos que têm mais
suscita a inveja, sentimento inaceitável. Dêem sua
inveja a Jesus e Ele a consumirá no fogo de Seu
Sagrado Coração. Joguem fora a inveja, filhos. Há
razões para que não tenham estas coisas que tanto
querem. Estou com vocês e falo a vocês como os
anseios de uma mãe que quer que seus filhos
compreendam a causa de sua infelicidade. Pequenos
filhos, desprendam-se das coisas materiais para que
eu possa mostrar-lhes as delícias da união com Meu
Filho. Sua mãe os ama e deseja sua felicidade.
Sábado, 19 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Meus queridos filhos, quero colocar amor em suas
famílias. Sigam o exemplo da Família Sagrada.
Éramos tolerantes uns com os outros e seguíamos a
vontade do Pai em nossas vidas. Sabíamos que cada
um de nós era uma pessoa criada para servir ao Pai
segundo sua identidade pessoal. Nosso objetivo como
família era de nos ajudarmos mutuamente,
descobrindo pouco a pouco a vontade do Pai em
nossas vidas, e caminhando para nossos destinos. Deve
ser também assim com cada uma de suas famílias.
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Vocês foram colocados entre as pessoas que os cercam
para se aproximarem juntos de Cristo e ajudarem-se
mutuamente a se conformarem com a vontade de
Deus para cada um. Sejam pacientes em relação aos
defeitos dos membros de sua família, mas não tolerem
imoralidade em seu lar. A imoralidade destruirá sua
família se você a permitir impunemente. Sejam
vigilantes em proteger o Espírito de Deus em seu lar.
Eu os ajudarei se me pedirem. Protegerei seus filhos e
afastarei vocês de práticas perigosas e ameaçadoras.
Filhos, o lar é o lugar da formação das almas. Ele deve
ser propício ao crescimento e desenvolvimento
espiritual.
Estejam certos que Deus observa
atentamente tudo o que acontece num lar. Jesus quer
fazer parte de sua família. Tratem Meu Filho como o
membro da família que Ele é. Acolham-No em seus
lares e Ele os aproximará uns dos outros e os manterá
confirmados na graça. Quando um membro de sua
família estiver em perigo espiritual, confie aquela
pessoa a Jesus e a Mim e nós ajudaremos você a
socorrer seu ente querido. Que a Sagrada família seja
seu exemplo e as graças se derramarão sobre vocês e
suas famílias. Sua mãe os abençoa e sorri, com alegria,
ao ver o amor que vocês têm uns pelos outros.
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Pensamentos sobre a
Espiritualidade
–9–
Domingo, 20 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Queridos filhos, caminhem sob a égide de Meu Filho,
Jesus Cristo.
Como vocês O seguem, vocês devem olhar tudo com
Seus olhos, e reagir com Seu coração. Isto é diferente
daquilo que faziam antes de começar a segui-Lo,
então é uma mudança. É algo novo. Quando você
começa a fazer algo novo, deve fazê-lo devagar e com
cuidado até ganhar confiança em si mesmo e ter
certeza de estar fazendo bem. Avance lentamente no
seu serviço a Cristo, filha querida, pois é preciso
obter orientação durante a caminhada.
Esta
orientação só pode ser obtida se você está ouvindo
Meu Filho, quando Ele lhe fala. Querida filha, na
realidade, você não tem outra escolha. Você é uma
pessoa de boa vontade, então não siga mais os
caminhos do mundo. Nós dirigimos seus passos, mas
você deve nos escutar. Sei que você quer seguir a
orientação celeste, e digo-lhe sinceramente,
precisamos que você siga nossa orientação agora.
Para fazer isto você precisa gastar tempo rezando.
Considere a oração como uma conversa. Você não
172

deve começar uma tarefa nova sem instrução, caso
contrário, é muito provável que você cometerá erros.
Converse com Jesus todos os dias, várias vezes ao dia,
e então fará as tarefas que Ele selecionou para você
com propósito perfeito. Terminada estas tarefas, você
saberá que a vontade de Deus foi cumprida. Às vezes
você verá os frutos. Outras vezes você não fará senão
semear os grãos. Os frutos virão depois, mas não serão
visíveis. Em ambos os casos, você terá feito a sua parte
e pode ficar em paz. Agora fique em paz neste dia
enquanto a guiamos no serviço ao seu Deus. Dou-lhe a
minha benção e ofereço-lhe a graça que vem de Deus.
Segunda feira, 21 de Julho de 2003
Jesus
Meus filhos devem preparar-se para o combate
espiritual. É prudente estar preparado quando
uma batalha surge diante de você. Assim um
soldado experiente permanece calmo no
combate e resiste ao pânico, usando
simplesmente as habilidades adquiridas na
formação. O resultado está garantido, queridos
filhos. Eu, seu Deus vencerei o inimigo da Luz e
Meus filhos serão salvos. Contudo, está batalha
deve se travada e eu quero que vocês estejam
preparados. Como é que uma pessoa se
prepara, você pergunta? Claro que você deve
rezar, e rezar de modo disciplinado, praticando a
Santa Indiferença. Não dê atenção ao “porque”
dos meus pedidos. Basta que você entenda o
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que Eu estou pedindo. O soldado nem sempre é
informado de todos os planos, mas ele sabe que
na hora certa tudo vai ser dito a ele.
Estou com vocês. Não desanime quando você
vê a potência do inimigo. Eu sou infinitamente
mais forte. A situação atual está chegando ao
fim, mas os Meus filhos da Luz devem fazer a
sua parte. É por esta razão que os coloquei
onde estão e os conduzo assim.
Estou
preparando-lhes para o tempo da batalha,
quando vocês terão a oportunidade de servir-Me
e servir ao Meu Reino. Alegrem-se por terem
sido escolhidos como Meus servidores, pois
verdadeiramente o menor dos Meus servidores
é exaltado no céu, como um filho da Bondade
Infinita. Meus filhos ouvem Minha voz e
verdadeiramente Eu os chamo agora. Ouçam
Meu chamado em seus corações e, juntos
começaremos esta viagem de amor. Sejam
constantes. Tenham sempre o hábito de pedirMe para revelar-lhes Minha Santa Vontade para
vocês e Eu o farei. É por esta razão que Eu os
chamo. Necessito de soldados dispostos a
servir em obediência. Rejeitem a influencia do
mundo e preparem-se para obedecer-Me, seu
Deus, que procura restaurar bondade e
segurança espiritual neste mundo. Seus filhos
viverão em um mundo diferente e por isso você
pode cantar os louvores ao seu Criador e dar
graças.

174

Prepare-se agora para servir-Me com amor e
obediência. Você terá alegria sem fim por ter
escolhido o lado da Luz.
Segunda feira, 21 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Meus filhos, por favor, procurem compreender quão
grande é a graça que Deus lhes deu, dando orientações
tão específicas e cheias de amor.
Por favor,
agradeçam-No por estas graças, para que possamos
continuar a guiá-los assim. Sua mãe está com vocês e,
como mãe, observa-os bem de perto para se assegurar
que seus filhos estão se desenvolvendo como devem.
Dou-lhe agora uma advertência materna. Voltem-se
para longe do mundo. Muitos de nossos grandes
escolhidos passaram toda a vida no meio do mundo,
sem serem do mundo. Caso vocês sejam chamados
para fazer isto, não se ressintam deste trabalho.
Vocês foram colocados onde estão para serem os
ouvidos, os olhos, as mãos e o coração de Jesus
exatamente ali, neste lugar. Além disso, se mais
pessoas houvessem agido desta forma constantemente
como deviam, o mundo seria um lugar de muita luz e
conforto. Todos os filhos de Deus teriam alimento e
água pura e estariam tendo vidas confortáveis e
serenas, ao mesmo tempo em que aperfeiçoariam suas
almas e estariam se preparando para transportar-se
ao reino celeste. Tragicamente isto não ocorreu e seu
Deus busca então purificar o mundo e restaurar Sua
luz em todos os cantos do mundo.
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Contudo, isto requer um certo tempo, assim como sua
evolução para a santidade. E da mesma forma que sua
evolução para a santidade, isto não se fará sem certo
grau de sacrifício e provações. É o que deve acontecer
para que a luz seja restaurada no seu mundo.
Devemos ser corajosos, calmos, e estar preparados
para fazer a nossa parte, com ênfase no serviço a Deus
e ao Seu plano divino. Queridos filhos, vocês são
abençoados por terem sido chamados a servir, então
não hesitem, nem recusem nada a Jesus. Vocês devem
doar-se e doar-se sempre mais. Estou com vocês e
permanecerei com vocês; realmente uma criança não
tem medo quando sua mãe permanece por perto.
Abençôo-os e estendo minhas mãos sobre vocês, para
protegê-los, assinalando-os como pertencentes a Mim.
Deus dá-me autoridade celeste, como mãe do
Salvador, e uso esta autoridade para me colocar entre
cada um de meus filhos e as trevas. Sou a mulher
vestida de sol, e trago a luz de Deus para este mundo,
armada de todo o poder do céu. Estejam em paz, pois
verdadeiramente sua mãe mantém diante de vocês um
escudo impenetrável, protegendo-os do inimigo.
Pensem nisto e nunca sentirão medo. Chamem-me e
eu os ouvirei.
Segunda feira, 21 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Meus filhos, quero que passem tempo, todos os dias,
refletindo sobre a vontade de Deus para vocês neste
dia. Devem fazer isto em silêncio. Vocês podem ter
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muitas questões e é no silêncio de seu coração que
podemos respondê-las. Vocês não poderão ouvir –
Nos de outra forma por causa do barulho do mundo.
A maior parte de nossos filhos não Nos ouve apesar de
nossas tentativas de Nos comunicarmos com eles.
Mesmo muitos de nossos escolhidos negligenciam esta
forma de oração contemplativa. Filhos, é nesta
oração que vocês encontrarão a paz e a orientação que
necessitam. Quero que os outros vejam Cristo no rosto
de vocês. Para que isto aconteça vocês devem estar
unidos a Cristo. Como sempre, Eu os abençôo e
estendo minha sobre vocês com amor.
Terça-feira, 22 de julho de 2003
Jesus
Hoje, quero falar às Minhas almas sobre o amor
que desejo que tenham por seus semelhantes.
Como já disse, Meus filhos da luz devem pensar
em termos celestiais. Isto significa que vocês
devem considerar o mundo segundo a Minha
perspectiva. No seio de suas almas, cultivo um
grande amor pela humanidade. Não reprimam
este processo. Nutram este amor quando o
sentirem porque é uma obra que vem de Mim e
que estou aperfeiçoando. Tenham compaixão de
seus irmãos e irmãs do mundo inteiro como Eu
tive das mulheres de Jerusalém. Vocês verão
grande sofrimento quando olharem para o
mundo com os Meus olhos.
Há duras
provações, é verdade, sob a forma de doença e
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miséria. Mas, geralmente as almas que
enfrentam tais provações têm seus olhos
voltados para o céu e Eu posso consolá-las.
Com toda certeza elas um dia irão para o céu. O
que é mais trágico é o vazio que Eu vejo nas
regiões mais ricas do mundo. Olhem nos olhos
de seus irmãos e irmãs, queridos filhos.
Freqüentemente vocês vêem uma monotonia,
uma ausência de expressão. Que isto faça jorrar
de seus corações uma imensa compaixão por
estas almas que não são amadas. Aí não há
docilidade nem bondade para atrair o divino;
elas se tornaram frias. É isto, queridos filhos, a
verdadeira tragédia. A opulência causou a perda
de toda uma geração. Vocês compreendem
porque Eu preciso reagir e terminar com a
abundância de bens que bloqueia a luz para
estas almas. Verdadeiramente, vocês devem ser
todos como crianças que confiam em Mim, em
todas as coisas. Quando uma criança é
colocada na cama para dormir à noite, ela fecha
seus olhos e pensa tranqüilamente em sua mãe,
seu pai e no dia que passou. Ela não fica
acordada, se consumindo pelo desejo de
aumentar suas posses. Ela não fica acordada,
se consumindo na preocupação de conservar
as posses que já possui. Minhas almas no
mundo devem ser como crianças que
repousam com a certeza de que Eu cuido de
suas necessidades e providencio tudo que elas

178

precisam. Eu cuidarei de vocês, queridos filhos.
Vocês, em retorno, cuidam de Minhas
necessidades, que sempre dizem respeito às
almas. Estou colocando amor em seu coração.
Peçam-Me mais amor e Eu enviarei mais amor.
Implorem-Me durante todo o dia para lhes enviar
amor, mesmo para as almas mais odiosas e o
receberão. Deste modo o vazio do rosto dos
que não são amados irá se dissipar e será
substituído por um aspecto de alegria, a
aparência da alma que voltou a viver e mais uma
vez prossegue na jornada rumo ao auto
conhecimento porque conheceu o amor. Estou
com vocês e se lerem Meus Evangelhos, verão
que estou lhes pedindo para fazer exatamente o
que Eu fiz. Vocês devem tornar-se semelhantes
a Mim. E este é o Meu plano.
Terça-feira, 22 de julho de 2003
Maria Santíssima
Que seus corações se alegrem por este plano celeste
perfeito e tão belo. Jesus é todo bondade, todo
doçura e todo amor. Quando eu digo todo amor,
meus pequenos, quero dizer que todos Seus atos, Suas
motivações e Seus pensamentos têm origem no amor.
Ele os chama por amor. Ele os guia por amor e
freqüentemente Ele os corrige por amor. Ele vê este
mundo, onde o fluxo de amor foi interrompido, e
porque Ele ama tão profundamente e perfeitamente,
Ele sofre. Ele se
aflige. Muitas almas se perdem
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nestes tempos tenebrosos e Deus já fez um sinal a Seus
anjos. As mudanças estão próximas. Vocês devem
pedir em oração estas mudanças e ficarem alegres,
pois elas são da vontade de Deus, que procura salvar
Seus filhos e restaurar a beleza e a alegria que não
existem mais no mundo. Vocês podem imaginar,
queridos pequenos, um mundo em que todos amariam
a Deus e ao seu próximo? Vocês podem imaginar um
mundo em que a principal preocupação seria a busca
da santidade e do céu? Todos se ajudariam, sendo o
objetivo comum a transição que ocorre na alma para
torná-la pronta para a eternidade no céu. Este é o
plano de Deus, filhos.
Houve um tempo em que o mundo era assim e chegou
a hora de fazê-lo retornar a este estado de existência.
Alegrem-se, pois a mão do Pai está dirigindo estas
mudanças, as quais são para melhor. Filhos da luz,
façam sua parte com confiança. Se nos pedirem, nós
lhes enviaremos um desejo ardente de ver a vontade
de Deus se realizar. Se rezarem neste sentido,
ficaremos satisfeitos.
Estou compartilhando este pedacinho do plano de
Deus com vocês para que vocês não tenham medo e
não fiquem focalizados no temor. Isto não é o que
queremos. Focalizem-se em seus santos deveres de
hoje e façam-no em união com Jesus. Eu os abençôo e
dou-lhe um sorriso, pois meu coração está cheio de
amor e ternura por vocês. Esteja em paz, pequena
alma. Sua mãe está perto.
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Terça feira, 22 de julho de 2003
Maria Santíssima
Queridos filhos, sou eu, sua mãe do céu, que lhes falo
hoje. Não tenham medo de sacrifícios. Muitas de
nossas almas escolhidas se apegam firmemente às suas
posses deste mundo.
Esta é a última barreira que eu procuro derrubar.
Considerem as posses materiais como algo sem
importância nenhuma conforme, freqüentemente,
tenho dito. Às vezes, meus pequenos filhos, vocês
mesmo devem considerar as posses materiais como
uma ameaça.
Vocês devem considerá-las como quinquilharias do
inimigo, com as quais ele procura afastá-los do
caminho de Jesus. Quanto menos possuírem, mais
felizes vocês podem ser. Não se preocupem. Eu lhes
mostrarei o que desejo que tenham e a que desejo que
renunciem.
Se me pedirem eu os conduzirei cuidadosamente neste
assunto tão importante. Encham-se de alegria por
serem chamados dessa forma e vamos juntos remover
qualquer barreira que possa permanecer entre vocês e
meu Filho. Eu os abençôo hoje com alegria, pois vejo
seus empenhados esforços em servir seu Deus.
Quarta feira, 23 de Julho de 2003
Jesus
Estas palavras que lhes trago são continuação
dos Evangelhos. Desejo que vocês as partilhem
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com os outros como partilham os Evangelhos.
Se você prepara um grande banquete, cheios de
pratos requintados, você não se senta sozinha
para degustá-lo e deliciar-se com ele. Você
convida amigos e entes queridos
para
participarem e celebrarem juntos. Da mesma
forma quero que você partilhe estas Minhas
palavras. Garantirei as permissões necessárias
e então vocês devem obedecer às instruções
que colocarei em seus corações. Tudo será
previsto. Necessito apenas de sua obediência.
Envio estas palavras para chamar a humanidade
de volta para a luz. Eu, seu Deus, agirei com
rapidez, quando chegar a época certa. É Minha
vontade que a almas estejam preparadas. Isto é
grande misericórdia da minha parte e não quero
que a humanidade faça pouco disso. Queridas
almas, estejam seguras de que Eu triunfarei.
Meu plano glorioso já está começando e se
vocês Me pedirem, tirarei as escamas de seus
olhos e despertarei suas almas da letargia com
Meu toque divino. Vocês precisam apenas
chamar-Me. Eu chamo vocês agora e quero
carinhosamente atraí-los para Meus planos.
Respondam-Me com toda sua energia e amor.
Quarta feira, 23 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Queridos filhos, Jesus lhes envia estas palavras para
guiá-los com amor, como um ato de grande
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misericórdia. Verdadeiramente, este é um dom celeste
de grande envergadura. Faremos dele o melhor uso
possível e salvaremos um número incalculável de
almas.
Sejam santas, queridas pequenas almas
escolhidas. Sejam corajosas.
Chamei-lhes para
participarem de uma missão de misericórdia e desejo
sua colaboração. Por hoje, fiquem em paz, sabendo
que nossa obra está a ponto de começar. Abençôo-os e
asseguro-lhes todas as graças que necessitam. Quando
sentirem medo, refugiem-se no meu Coração
Imaculado que os abrigará, protegerá e sustentará.
Isto é tudo, minha filha. Você nos serviu bem neste
projeto.
Quarta feira, 23 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Meus queridos filhos, estejam certos de terem todo o
meu favor. Sou testemunha de seus combates, quando
tentam acatar a vontade de Meu Filho em suas vidas.
Vocês vivem em um tempo de trevas que torna difícil
ser diferente. Através dos séculos, nós chamamos
certas almas a um grau mais avançado ou mais
elevado de santidade. É agora o caso de vocês, meus
queridos pequenos. É necessário um esforço
concentrado para difundir a luz, luz que virá ao
mundo através destas palavras. Estejam seguros de
estarem do lado da vitória, apesar da aparente força
das trevas. Está próximo o tempo em que Meu Filho
agirá de tal forma que ninguém duvidará de Sua
dominação sobre o mundo e sobre toda a humanidade
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habitando este mundo. Muitos se converterão e se
salvarão. Agora devemos aumentar o número deles
através de nossos esforços. Meu Filho revelará Sua
vontade para cada um de vocês individualmente em
seus corações. Seu plano para o mundo se releva aos
olhos de vocês e, da mesma forma, Seu plano para
cada um de vocês se revelará, no silêncio de seus
corações, onde vocês devem se acostumar a procurar
a Sua vontade divina. Queridos filhos, nunca tenham
medo. É inútil. Todos do Céu, agora, se mantêm
prontos a lutar pelas almas. Verdadeiramente, peçam
ajuda e a obterão. Não desperdicem estas belas
graças. Elas são o dom das mais sublimes e preciosas
graças ainda disponíveis às almas que ainda se
encontram na terra. Estou com vocês, queridos
pequenos. Agora, encham-se de alegria e esperança,
pois o Céu chama seus filhos.
Quinta feira, 24 de Julho de 2003
Maria Santíssima
Meus filhos, por favor, acolham o Espírito Santo em
suas vidas. Vocês devem cultivar este Espírito de Deus
fazendo de sua alma uma morada apropriada para
tanta bondade. Peçam-me que interceda por vocês e
eu intercederei. Eu gostaria que todos os meus filhos
rezassem pedindo os dons do Espírito Santo. Vocês
receberão estes dons e com eles servirão a Jesus. Eu os
abençôo, queridos filhos. Minha presença permanece
sempre junto de vocês.
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