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Livro da Vida
ÀS  AUTORIDADES - SACERDOTES - CLERO

Chega a vossas mãos um exemplar de um caminho traçado pelo SEN-
HOR, o DEUS de todos os tempos. 

Peço-vos que dêem atenção a tudo o que se encontra escrito nessas 
linhas. Nada foi por interesse humano ou pelo poder humano. 

Tudo que se encontra nesse exemplar vem da Fonte Divina e Santa. 
Não convém que em vossos corações haja dúvidas. 

Assim como o Criador chamou Moisés e enviou seu próprio Filho a terra, 
também nesse tempo de tribulação e desolação, escolheu uma mulher entre 
tantas e lhe falou, ensinando-a passo por passo. 

Tudo está pronto. A Aliança Eterna está concluída. Agora em vossas 
mãos entrego esse projeto, esse plano.

 EU vos peço que o aceitem dentro das vossas leis. Se assim não o 
fizerdes, se não acreditardes, vos ponho de sobre aviso, EU mesmo agirei por 
toda parte e em todo mundo.

 Assim, quando chegar em vossas mãos o conhecimento desse plano, 
de nada adianta quererdes esconde-lo, comprá-lo ou matá-lo. Não o conseguireis 
porque tudo está em minhas mãos. 

Sou o Senhor, o todo poderoso. Sou o Mestre.
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Mensagem recebida pela Irmã Terezinha, da Congregação das Irmãs 
de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, durante a Oração da Manhã, do 
dia 11/10/87.

Fui transportada para um campo florido e lá me encontrei com JESUS, 
que tinha a veste toda luminosa. 

Em minhas mãos eu tinha um cesto com cinco peixes e cinco pães. 
JESUS disse-me “olhe atrás”. Fiquei surpreendida quando reconheci que era o 
mesmo grupo que estava na capela com a Irmã Gertrudes. Virei-me novamente 
e JESUS disse-me: 

Viste este grupo? Estes são os meus escolhidos que vão renovar a face 
da terra.

Fiquei surpresa! ... e JESUS continuou:
“eles são meus discípulos,  preciso deles para renovar a minha Igreja. 

Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Eles têm que romper com tudo 
o que é do mundo e que não é MEU. Preciso muito deles para trabalhar neste 
mundo que está sendo invadido pelo materialismo”. 

JESUS parecia muito contente.
Disse-me novamente: “olha”,  e vi uma grande multidão que O seguia. 

Era tão grande que eu via somente as cabeças,  pareciam cordeirinhos. 
Interessante que a Irmã Gertrudes estava no meio do grupo com a mes-

ma veste de JESUS e tinha o mesmo brilho de DEUS! Parecia o céu. 
JESUS voltando para o grupo disse:
EU estarei sempre convosco, não temais. 
Depois disse com voz grave, “deixo-vos, dou-vos a minha Mãe; Ela es-

tará sempre con¬vosco como esteve comigo aos pés da Cruz”.
Quando voltei a mim, vi tantas luzes que saíam do Sacrário e penetra-

vam cada um do grupo.Senti uma alegria tão grande que é impossível descrevê-
la. Que tudo seja para a maior glória de DEUS.

Que DEUS seja louvado.
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Meus filhos lutai!

Perseverai no MEU AMOR, pois Eu jamais vós abandonarei quando ME invo-
cardes.
 As tribulações, tristezas, angústias e incertezas que estais sentindo, nada mais 
são do que grãos de areia colocadas em vossos caminhos, para que sintais 
com maior júbilo e alegria a vitória do bem sobre o mal, esta vitória que MEU 
FILHO JESUS conquistou para vós, morrendo pregado na CRUZ e ressusci-
tando com toda glória e poder.
Vós sois meus discípulos queridos. 
Tenho por todos infinito amor e se confiardes em MIM em todos os momentos, 
EU, vosso DEUS e PAI, vos darei sabedoria, força, confiança e segurança na 
vossa missão de evangelizar, libertar e curar os que estão doentes no espírito, 
no psiquismo e no físico.

                                                              
                                                              

Não sabeis que sois templo de DEUS e que o ESPÍRITO SANTO habita em 
vós?
Portanto, cuidai de vossos corpos! Glorificai o PAI em vossos corpos!
Vinde e colhei no tesouro de minhas chagas o alívio para vossas aflições.

Ide, confirmai e anunciai a meus irmãos que sou EU mesmo que estou entre 
vós curando e libertando. 
Não duvideis, mas crede e tende fé em MIM, pois feitos ainda maiores virão 
para provar que  sou EU, o DEUS de vossa salvação e não há outro igual a 
MIM. 
  Provai e vede que o Senhor é bom e que delícias há em MIM. E to-
das essas maravilhas Eu faço para provar que SOU EU que conduzo
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esta obra. E quero que ela se espalhe por toda a terra. Por isso abençoo com todas 
as bênçãos do Céu e da Terra que conduz essa obra, essa Família. E derramo sobre 
vós minhas bênçãos e graças. Que todos sejam abençoados em nome do Senhor. 
Ninguém sofrerá danos. Todos serão felizes. Esta Família é muito abençoada por 
MIM. E agora, pequeno rebanho que escolhi, ficai atentos à voz de minha súplica. 
Minha voz vos chama. Abri vossos olhos para ver e vossos ouvidos para escutar 
quando falo, SOU EU que curo e realizo prodígios através de vós. 

Uso cada um como meu instrumento, como me aprouver, desde o mais 
humilde e o mais pequenino até o mais rico, desde que seja também pequenino 
diante de MIM. Para MIM o que interessa e ter coração de pobre, coração pequeno 
e coração de criança.Eu não ligo para a parte material, ligo sim para o coração des-
apegado. Isto sim!  Preocu¬pa-ME. Porque há entre vós muitos de coração soberbo, 
astuto e maldoso, que planeja tramas contra MIM... não posso chamá-lo meu filho... 
minha filha... Esses de coração “grande”, vaidoso, enganador, melhor seria que se 
afastassem, pois enquanto não mudar o coração, não vão conseguir se aproximar 
de mim, da minha boa nova e continuarão perturbados e perturbando.

Sabei o que vos fiz e de onde vos tirei?Quereis voltar ao que éreis 
antes?Quereis comer lavagem com os porcos e nutrir-vos de esterco?Ou preferis 
nutrir-vos com o mel dos favos e voltardes à casa do Pai?!

Quem vos disse que vos quero como estais agora? Com vossa soberba, 
orgulho, o espírito do mal?Quero-vos mais purificados ainda, mais cheios de DEUS, 
mais puros, mais santos,  homens novos, mulheres novas. Cheios de vida! Vida no 
Espírito! Vida plena em DEUS.Entregai-vos a DEUS constantemente, minuto por 
minuto do vosso dia. Quero uma comunhão perfeita com O PAI, uma união intima, 
um elo de ligação perene e eterno. Esta mesma unidade de AMOR que há entre EU 
e o PAI, quero que se realize, se concretize em vós. Vede como vos falo em vossa 
linguagem e com vocábulos de agora. SOU EU mesmo, eterno e imutável, que não 
passa e não tem fim. SOU JESUS DE NAZARÉ, O FILHO de MARIA e JOSÉ. SOU 
EU!Crede-ME! Não vim só para os primeiros séculos. Eu vim para agora. 

Foi por este momento, esta situação atual que se encontra o Brasil e o 
mundo, que vim. Mudai vossa cabeça e vossa mente. Não SOU UM DEUS oculto 
que causa medo e fica fechado, enclausurado. SOU UM PAI cheio de AMOR por 
seus filhos, de vida para doar eteramente, de carinho e ternura e que conhece e 
chama a cada um por seu nome:Filhos queridos, voltai ao PAI, retornai a vossa 
casa, O PAI vos ama e O PAI vos espera.O que foi que o mundo fez de vós meus 
Filhos? Para onde vos levou a voz do mundo e as coisas fúteis que passam?

O que fizestes das coisas eternas que não passam? Os bens espirituais, 
os talentos que vos dei e que desejo vê-los produzindo,  enterrastes?
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Que fazeis convosco mesmos?Com vossa alma, o eterno que há em vós? 
E o vosso irmão? Não vos preocupeis com ele, tal como fez Caim?Vede, a escritura 
é atual. De novo Caim mata Abel pela fome, pela opressão, pelo logro e usura. Abel 
na vossa sociedade atual está sufocado e em vosso grupo também.Abel é aquele 
que se uniu a MIM tão intimamente que ME ofertava dádivas diariamente para me 
agradar, tão certa e real era a nossa amizade, nosso amor, nossa união, uma união 
perfeita. Ele se ligava a MIM e EU a ele e um sabia o que o outro queria.Por isso o 
cobria de frutos sadios, colheita farta, riquezas sem fim. Hoje em dia, Eu tenho um 
Abel na minha Igreja: Dom Helder é meu filho querido. Rezai por ele. Há porém, 
muita gente distante da verdade que há em MIM e que é uma só!DEUS não tem 
altura, nem comprimento, nem largura, nem imagem. ELE É, e pronto!EU SOU em 
vós, em cada um e isso basta. Sou um DEUS dentro de vós, buscai-ME e encont-
rai-ME-eis.Ao ME encontrardes ficai em íntima união COMIGO, fareis os prodígios 
que quiserdes porque não nego nada ao filho obediente, ao filho querido, que dá 
a vida por amor a MIM.Sou Amor. Por isso acontecem as curas, porque atendo 
aos pedidos, às orações que para MIM são elevadas. As curas nada mais são do 
que respostas de um DEUS-AMOR. São também ofertas de MIM para convosco.
Sede simples! E aproximai-vos de MIM. Não é necessário barulho, complicação, 
gestos assustadores.Se assim está acontecendo é porque sois homens e mulheres 
de pouca fé, sois tardos para ver e para entender. Já disse: vós ME vedes e não 
credes. Pois se vos falo que estou em cada irmão, crede-o. Sois prolongamento de 
MIM, pois vos fiz à minha imagem e semelhança. Sois MEUS FILHOS. Eu vos gerei 
desde toda eternidade, sois MEUS e por isso quero que volteis para MIM. Não vos 
distancieis. O mundo vos engana multo. É um logro o que fazem convosco levando-
vos a possuir sempre mais bens deste mundo.Estes tesouros a traça come. São 
vãos, não dão frutos para a eternidade, buscai antes os tesouros espirituais que a 
traça não corrói e a ferrugem não destrói. Buscai as riquezas do alto, o tesouro do 
meu coração, a misericórdia. Apegai-vos a mim! E que ninguém vos impeça! E se 
vos chamarem de loucos dizei:Sou mesmo louco de AMOR por meu DEUS e MEU 
PAI. E podeis enlouquecer de AMOR por MIM, chorar, rir, cantar, gritar que não ides 
desequilibrar. O MEU AMOR em vós não desequilibra, constrói. Saireis reanimados. 
E quando vos disse que gostaria que sempre estivésseis unidos a MIM, digo agora a 
forma que aprecio mais: é o louvor.Agradecendo e louvando antes de receberdes o 
favor na certeza de que ele foi concedido, já o recebestes. Isso é fé! Isso Eu gosto. 
E por isso realizo através de uns, onde já a fé e a confiança são grandes e também 
há unidade de AMOR para COMIGO. Não posso realizar através dos outros onde 
ainda não há esta unidade, mas quero realizar através de todos os que chamei para 
onrarem meu nome. Todos são abençoados



6

A todos EU AMO e escuto com CARINHO e AMOR. Portanto, renovai-vos e refor-
mai-vos. Convertei o vosso coração e tranquilizai-vos!

SOU EU! Esteja acontecendo o que for, SOU EU, não duvideis e não blas-
femeis, mas tende fé! Apegai-vos a MIM, que SOU rocha, SOU sustento, SOU amor. 

Realizareis tudo através do DOM DO AMOR. Não de gestos, nem de gri-
taria, mas através do amor, 

SOU EU e será algo visível, palpável, uma presença poderosa, notada, 
sentida, vivida por todos. 

No silêncio invocai a minha presença e vereis o que posso fazer, o que 
posso realizar. Apenas amai. Amai-vos muito. Dialogai entre vós, perdoai-vos 
mutuamen¬te e deixai o AMOR realizar. 

O DOM DO AMOR em vós é sinal da MINHA PRESENÇA.
Vós sois meus instrumentos que preciso para curar os corações. 
Trabalhai, curai, orai. 
Orai muito, silenciai. 
Vinde. Eu vos espero e acolho, SOU VOSSO PAI e vos AMO e vos aben-

çoo!
Amém.
                        

   E agora vos digo: Tudo o que pedirdes ao PAI em MEU NOME ELE vô-lo 
dará.Porque EU e O PAI somos um e nada há no PAI que O FILHO não saiba e nada 
há no FILHO que O PAI não saiba. 

Pois somos uma unidade perfeita de AMOR, de entendimento, de sabedoria 
e vontade. 

Formamos uma TRINDADE PERFEITA. O AMOR entre nós é tão perfeito 
e intenso que se torna visível, que se torna presença entre vós, nosso AMOR: ES-
PÍRITO SANTO, presença santa, que vos guia, acompanha e conduz. 

Não tenhais medo, pequeno rebanho. 
Vejo como estais perturbados. Tende confiança. Tomai animo e coragem, 

pois a vossa luta ainda nem começou. Até agora vos preparei, apenas. Agora é que 
vai começar a missão propriamente dita: o testemunho entre os povos e nações.

Quero ver os que me amam mesmo, os que deixam tudo e me seguem. 
A prova maior ainda vou exigir de cada um. 
Sou um DEUS AMOROSO, mas SOU EXIGENTE. Por isso vos digo, 

que só os fortes vencem, aqueles que conseguem vencer a si mesmos e triun-
far na luta contra o mal. Esses é que quero para o meu Reino, agora.. Os fortes,
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pois preciso deles para realizar. 
Falo agora precisamente para os homens novos, pois preciso deles para 

evangelizar com garra, de manga arregaçada, com vibração. Como quem crê real-
mente e convence, como quem acredita em MIM!

Já estou farto desta evangelização desanimada, pacata, um “chove não 
molha”, que não convence ninguém a mudar para melhor ou para pior! Estou farto. 
Basta!

Quero na minha Igreja uma evangelização renovada, cheia de vida, de re-
alizações e testemunhos de minha presença real. Através da vossa pregação com 
desassombro e amor, convertereis e curareis. 

Sou EU, VIVO, de novo falando as multidões e curando cegos, coxos, 
paralíticos, cancerosos, aidéticos, como quiserem chamar as doenças hoje. 

É tudo a mesma coisa. O vírus está na mente e a raiz é o pecado. 
É o pecado que gera doença. 
E quanto maior o pecado social, maior o número de cancerosos, aidéticos, 

etc. na sociedade.  
O pecado social, a exploração do menor está muito grande, é uma ver-

gonha o que fazem com os pequenos, os pobres, as crianças, as mães grávidas, os 
presos, os padres, os velhos, os idosos e agora os jovens.

Não aguento mais, entendeis? Vós sois cegos que não vedes? 
E se vedes por que não denunciais? O que estais esperando para vos 

colocardes do meu lado?
Por isso vos digo! Rompei com o mal que chá em vós. Aderi ao bem. 
Se estais no mal, apartai-vos dele. 
Vinde para a estrada estreita e buscai passar pela porta também estreita 

por onde só consegue passar o vosso coração, o vosso amor. 
Tudo o mais vós podeis deixar para trás. Só quero vosso coração para 

amar e tudo o mais é vão.Tendes coragem de entregá-lo a MIM? Pensai!
E num próximo encontro, no retiro, o pedirei realmente. Terá consequências 

sérias, mas muito gratificantes para o meu REINO DE AMOR no mundo. 
Ficai atentos, de cintura cingida, vestidos com armadura de cristãos, tra-

zendo na cabeça o capacete da salvação e desembainhai a vossa espada sempre 
que necessário, pois sereis enviados para decepar e arrasar o mal, e construir o 
bem, a justiça e a paz.   

Com o vosso sopro apagareis o fogo do ódio e acendereis as 
hamas do AMOR nos corações. Sois meus profetas, homens e mul-
heres e sereis enviados para este mundo com plenos poderes que 
vos confiro no céu e na terra. Poder de conversão, de transformação,
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de mudança! “Homens” novos construindo um mundo novo. Pensai e decidi, vou dar, 
mas também vou exigir de vós. Pois não há tempo a perder, o mundo está se destru-
indo. O mal nunca vai vencer, mas tenho pena dos meus filhos que sofrem tanto. 
Inocentes, qual gado conduzido ao matadouro ou ovelhinha na mão do tosquiador.
Morrem aos milhares vitimas da ganância e do ódio. Morrem de fome e peste, aban-
donados como lixo, nas sarjetas das ruas e da sociedade. Na primeira, morrem de 
fome e na segunda morrem vítimas do fumo, da droga, do vicio no sexo, homos-
sexualismo, prostituição e dos calmantes. São aos milhares. E os da segunda sarjeta 
tem morte lenta, mas fatal. Vai-lhes morrendo o espírito, perdem a fé, caem num 
abismo sem fim, o próprio inferno. Acordai enquanto é tempo. Pois ainda há tempo 
para salvar as vossas Famílias, a vossa Sociedade. Vos precisais entender que isso 
que está aí é errado, é absurdo. A sociedade atual tal como está é um pecado que 
clama aos céus, às alturas, à justiça divina. Não vos conformeis com o mal. Não façais 
amizade com as trevas: a acomodação, o luxo, o “não fazer nada”. Se agirdes assim, 
já sabereis de que lado vos posicionais. Antes, abraçai a fé, pois com ela derrubareis 
montanhas. As pessoas são boas, os homens são bons, ricos ou pobres, eles vão se 
ajudar, eles vão entender. Mas é preciso que alguém lhes mostre a luz, pois estão 
totalmente perdidos, mergulhados na escuridão e não sabem onde está a luz. São 
necessários pastores que pastoreiem, que conduzam o rebanho para as pastagens 
tranquilas da casa de meu Pai. A sociedade vai se unir. Os dispersos voltarão e todos 
serão saciados. Todos beberão do mesmo vinho e comerão do mesmo pão que é 
o corpo do SENHOR, que vos dou agora e sempre para vosso alimento. Recebei, 
comungai o Pão da Palavra. Partilhai, bebei, saboreai nos mananciais das minhas 
verdades. Comei do mesmo pão. Partilhai as profecias e não fofocas. Comungai as 
coisas que vos falo. O rebanho está sedento, sofro muito com as fofocas no grupo. 
Sois um grupo de profetas, cuidai ao emitir opinião. Falai pouco, o necessário.Sem-
pre que puderdes, calai. Antes de maldizer ou caluniar alguém, prostrai-vos diante 
de MIM para escutar e discernir sobre a vossa própria conduta. Que não seja uma 
conduta de insensatos, mas de pessoas maduras que rezam, comungam, assumem 
a caminhada. Continuai unidos. Vossa comunidade é um jardim e vós sois minhas 
rosas, meus cravos e jasmins. E rego com muito amor este jardim diariamente. Cuido 
para que nada lhe falte. Vós sois flores que se abrem para O AMOR. Sede muito 
agradecidos, pois nada acontece por vosso merecimento, mas pelos MEUS sofrimen-
tos que os ofereço ao PAI eternamente. Portanto, sede dóceis e simples, criaturas 
perfeitas no AMOR. Fazei o bem a toda a criatura. Destruí o mal pelo bem. Fazei 
todo bem que puderdes, dentro e fora da Comunidade e nas Famílias. O bem vai 
vencer, tudo será tranquilidade e AMOR.A segunda obra esteja em paz. Mergulhe na 
paz. Vosso fruto é a paz. Eu mesmo vos guiarei e conduzirei para o silencioso 
encontro COMIGO e O PAI.Apenas dizei o “Sim” e vencei as tentações que
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serão muitas, principalmente a da agitação, do querer realizar vós mesmos. En-
tregai-vos e silenciai. O SENHOR fará. O homem bom tira do bom tesouro do seu 
coração boas obras. Amai. Silenciai e vereis as boas obras se multiplicarem na co-
munidade, porque transbordam do vosso coração. Abraçai a cruz com AMOR. O que 
vos une: o Amor. E o que nos une: a Cruz. Pregai-vos na cruz, COMIGO. Partilhai 
dos meus sofrimentos. Bebei do meu cálice.0 Isso não quer dizer que deveis ficar 
fechados em algum ambiente, no mundo ireis atuar, mas sem agitação interior, num 
lugar silencioso. Quero-vos muito diante do Santíssimo, de corpo e alma. Principal-
mente em uma união intima, espiritual. Sois as pupilas dos meus olhos. Vós ireis 
curar e libertar. E abençoo a vossa missão que começa. Ide. Eu vos congrego em 
torno da Irmã Gertrudes e peço que deis muito fruto. 

Precisareis renunciar a tudo o que é do mundo, glória, fama, tudo. Só EU 
serei vossa riqueza, enlaçai-vos em MIM que serei vossa força. Por vós mesmos 
nada fareis, nãos vos esqueçais de entregar tudo a MIM. Eu vos conduzirei. Con-
templai com AMOR, sem distrações.Acostumai-vos a uma vida no espírito e tudo 
mudará na comunidadeno mundo. Agora abençoo-vos, bem como toda a comuni-
dade, em NOME DO PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. 

Amém.

   
Vós nãos conseguis mais distinguir bem o apelo, se vai por este caminho 

ou aquele, se ficais aqui ou em Mafra...E que vós estais mergulhando na Igreja, na 
confusão pela qual ela atravessa. Uns pensam que é por aqui, outros pensam que e 
por ali e os sacerdotes estão confusos. Aliás, a confusão está em todo lugar, princi-
palmente nas Famílias, que estão entre o bem e o mal, sem nenhum discernimento 
sobre o que é certo e o que é errado, salvo as Famílias que já estão em processo 
de conversão. Haverá muito mais confusão sobre a face da terra e sobre a humani-
dade, os flagelos que estão por vir. Que isso nãos vos pegue de improviso. Man-
tende a verdadeira Paz entre vós, o verdadeiro AMOR NO CORAÇÃO. Ficai alertas: 
mantende sobre vossas cabeças o capacete da salvação, é a oração e a espada do 
espírito que é o DOM DA FÉ, para que possais vencer o mal. Cuidai! Mantende 
a humildade. Conservai-vos perseverantes na oração, que é a porta para a 
terceira obra, porque o maligno não descansa. 

Mantende-vos em extrema pobreza de espírito, para que EU, O 
CRISTO, vença todas as lutas, pois SOU VENCEDOR. Uni-vos no AMOR 
que é o elo, capaz de liquidá-lo e exterminá-lo de uma vez por todas da 
face da terra. Todos os poderes do mal estão soltos. Repito: Todos os
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poderes do mal estão soltos sobre a face da terra. As crianças serão as mais atingi-
das sob todos os aspectos e depois os jovens. Estes  e os adultos farão estragos 
irreparáveis. 

E a única coisa capaz de bloquear a atuação deste mal é a oração o diante 
do SANTÍSSIMO. Ali, os dardos inflamados do maligno são apagados e completa-
mente exterminados. Ai dos leigos, se não rezarem! Ai dos Pais e das Mães, se não 
rezarem. Verão o mal entrar em suas casas como um fogo devorador que se alastra 
rapidamente e nada mais tem conserto e fica cinza sobre cinza. 

Cuidai de vos converterdes, o geração perversa e pecadora!
Tantos sinais vos dou e não vos transformais. 
Tendes nas mãos todos os tesouros da graça dispensados através de MEU 

FILHO JESUS e não vos converteis.

 
MEUS ELEITOS, MEUS ÍNTIMOS AMIGOS. 

Eu vos sustento, nada temais, MEUS AMADOS, MEUS FILHOS QUERI-
DOS. Faço de vós sentinelas avançadas contra o mal e derramo sobre todos graça 
sobre graça. Sede meus imitadores em tudo. Uni-vos ao PAI. Esta perfeita unidade 
com o PAI é que gera o ESPÍRITO SANTO sobre a face da terra. 

Ficai em perfeita união COMIGO, porque VOS ensino e instruo. SOU 
VOSSO MESTRE, segui meus passos e meu exemplo.Tereis ainda um longo camin-
ho pela frente.A caminhada será tanto mais difícil quanto os servos forem rebeldes 
e não me obedecerem. 

O grupo está grande e nem todos comungam as profecias, partilham ex-
periências e entendem o que se passa. Mas, se perseverardes, dareis muitos frutos. 

Os que caminharem sem murmurações, morrendo totalmente para suas 
tendências carnais, a esses premiarei com muitos Dons. 

Portanto, não desanimeis! Nem por um momento. Pois estou sempre a 
vosso lado.Sede mansos, humildes e pobres. No tenhais nada, a não ser a MIM, 
VOSSO SENHOR.

AMAI-ME, SOU VOSSO íntimo amigo. Compartilhai do meu silêncio no 
SACRÁRIO.Eu vos espero ansiosamente.

Amém.  
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Irmã, não te assustes se te faltarem as profecias para conduzires com 
segurança, porque estás mergulhando no mal da Igreja que foi caminhar sem 
profecias durante muito tempo. 

Foram invadidos pelo orgulho e soberba. Espiritualmente, estás com o 
grupo fazendo a mesma caminhada que os sacerdotes fazem em direção ao poder 
MEU sobre eles. Por isso, quanto mais pequeninos fordes e vos aninhardes no 
meu coração, mais desfrutareis dos mananciais da minha glória. 

Ouvi bem. Não vos deixeis contaminar pelo mal que atravessais que é 
extenso. Cuidai para serdes simples, humil¬des, pobres, vivendo a Igreja dos 
primeiros tempos unicamente guiada pelo MEU ESPÍRITO.

 Não vos perturbeis, estejais serenos e em paz, mantende vossa Fé em 
MIM, que SOU VOSSO DEUS e PAI e vos sustento.

A Igreja, como tal, reza por vós. 
Mantende a vigília na oração, com a comunidade, pois ela é a porta que 

se abre para o infinito e que vos leva sem tropeços para a terceira obra. 
Como quero que aconteça na Comunidade, farei acontecer primeiro com 

poucos, que chamarei até MIM. 
Por isso, ficai em sintonia COMIGO e em muita PAZ e AMOR. 
Amém.

   Percebestes que o ápice desta caminhada é o derramamento do ESPÍRITO 
SANTO.
Ficai de sobre aviso, quanto a hora e local do retiro. 
Todos deveis estar reunidos, os que estavam lá em Mafra e mais os outros que vou 
mostrando. Vou mostrar-vos o local. 

Sede muito dóceis. Preparai vossos corações para que aceitem a nova vin-
da do SENHOR à face da terra. Corpos e corações deixai-vos habitar inteiramente 
por MEU FILHO e aceitai ser inundados pelo ESPÍRITO SANTO. 

Até o Pentecostes ficai sempre de vigília, aguardando o grande momento 
que renovará a face da terra. Todos virão agradecer-vos pela vossa docilidade e 
perseverança na preparação desta obra. 
Repito. Preparai vossos corações,  que devem estar prontos, abertos, para 
receber a LUZ DO PAI, O ESPÍRITO SANTO.
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Vós deveis entrar em íntima sintonia com O PAI, através do silêncio, do 
relax.A seguir louvar AO PAI no íntimo de vossos corações, baixinho e esse louvor 
vai aumentando à medida que vossos corações se inflamam de AMOR. 

Cantando Aleluia e louvando em línguas e quando a Comunidade está 
nessa profunda união com O PAI, num cenáculo com MARIA, EU apareço, entro, 
mesmo as portas estando fechadas e começarei a curar. 

E todos vão aceitar porque EU realizo através de vós. 
E o canto de Aleluia deve continuar ora baixo, ora forte, até que a MINHA 

manifestação termine. 
EU agradeço a vós todos pela simplicidade e receptividade que tive no 

vosso meio.ESTOU muito feliz convosco e agradecido mesmo. 
Sede bem simples, quanto mais humildes e simples, melhor. 
Não vos preocupeis em fazer ou não gestos, pois SOU EU em cada um.
O gesto, ora mais calmo, ora mais forte, vai partir de MIM. Pois vós sois 

minhas testemunhas.
Até Pentecostes, quero curar os servos. E digo “com ansiedades”: quero 

curar-vos.Pois eles sofrem e EU os AMO tanto. A partir de Pentecos¬tes, quero que 
organizeis um trabalho semanal de atendimento às pessoas de fora.

Tanto de dia como de noite, sem cobrar. No começo serão poucas pessoas, 
mas vai aumentando o número, nãos vos assusteis, pois curarei a todos que tiverem 
Fé no MEU NOME. 

EU QUERO muito louvor e alegria, Hosana e Aleluia em línguas, todos em 
sintonia com o PAI, amando e louvando pelo seu poder se manifestando em JESUS, 
SEU FILHO AMADO. 

O PAI AMA os seus filhos, AMA, AMA, AMA.O PAI quer todos sadios, felizes 
e alegres. O PAI AMA a cada filho mais que as flores e suas obras, mais que tudo.

O PAI os AMA intensamente. ELE É SÓ AMOR. O PAI É AMOR e quer 
deixar este AMOR cair sobre vós como orvalho e brisa suaves, como água viva e 
como vento impetuoso. 

O PAI tem por vós UM AMOR ETERNO que não acaba aqui na terra, mas 
continua por toda a eternidade. Cada um de vós é contemplado e agraciado por este 
AMOR infinito. 

Sois eternos como O PAI É ETERNO. Sois imagem e semelhança, sois pro-
longamento DELE aqui e por todo o sempre. Por isso é necessário mergulhar neste 
AMOR.Voltai às origens, voltai AO PAI que VOS AMA. Voltai! Voltai! Voltai!
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Vinde benditos do MEU PAI e possuí o reino que vos está preparado desde 
toda a eternidade. EU ME  apresento a vós na extrema pobreza de um pedacinho 
de pão, de um irmão com fome, doente e sofredor. Na extrema miséria e na maior 
humildade, estarei a esperar-vos. EU vos escolhi e não vós a MIM, vos preparei e 
agora vos envio como boas árvores para que deis bons frutos. O que vos mando 
acima de tudo é que vos ameis uns aos outros, pois o AMOR vem de DEUS e se 
vos amardes, entrareis na eterna comunhão dos seus eleitos. Dia e noite renunciai 
ao mal e aderi ao bem, estai atentos e sede vigilantes na oração.Para o dia de hoje 
basta-vos a minha graça e para amanhã confiai na PROVIDÊNCIA de VOSSO PAI, 
que tudo vê e conhece tudo o que se passa em vosso coração. É uma mentira 
que falta alimento, que o povo vai morrer de fome.O PAI É A VERDADE.ELE tem 
celeiros cheios para aqueles que o buscam. Por isso sede solidários uns com os 
outros, ajudai-vos mutuamente no AMOR fraterno. Tendes tudo EM MIM e no MEU 
PAI. O PAI AMA cada um de vós, que são seus filhos muito amados e a cada um 
ELE quer dar a felicidade e a certeza de uma vida melhor.Tende Fé em MIM!Crede! 
Estou entre vós! Como aquele que serve... que trabalha... que assume a salvação 
dos irmãos, construindo o reino de AMOR, já aqui na terra. Tende um só coração e 
uma só alma e erguei juntos louvores e ação de graças ao MEU e VOSSO PAI. Pois 
somos todos irmãos numa fraternidade universal. Aleluia. Vibrai e cantai, é o reino 
do PAI acontecendo na humanidade.É esse reino de AMOR que vim preparar e se 
manifesta aqui agora. Onde quer que aconteça O AMOR, está se manifestando o 
REINO que vim trazer a este mundo. O Mundo não ME conhece nem a MEU PAI, 
por isso não ME AMA.Ajudai-ME a  ser conhecido em toda parte.Onde estiverdes 
estarei convosco, pois SOU vosso DEUS e PAI e chamo a cada filhinho pelo nome, 
pois conheço a cada uma de minhas ovelhas e curo as suas feridas.

 Sede filhos livres, liber¬tos e que recebereis a herança deste PAI e en-
trareis no gozo e na alegria do perfeito AMOR. Amai-ME, pois conhecendo a MIM, 
conhecereis cada vez mais O PAI.Se EU nada vos recuso, quanto mais MEU PAI 
vos dará COMIGO, todas as coisas.Abençoo-vos agora com todas as bênçãos ce-
lestiais.Não vos iludais com coisas passageiras!Maior merecimento terá no MEU 
REINO aquele que tiver maior AMOR, que amar mais.Não vos iludais, repito, não 
vos iludais!No MEU REINO, o que conta é o AMOR de vosso coração, não as coi-
sas, disso, nada levais para MIM.Mas O AMOR que durante a vida tiver ocupado o 
vosso coração, este sim, será um tesouro no Céu. Não prendais vossos corações 
nas riquezas efêmeras, que posso destruí-las com um simples relâmpago.
cercai-vos de MIM, que SOU VOSSO PAI e desejo ardentemente ser conhe-
cido e amado por vós.
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O que mais quero de vós, MEUS FILHOS, nesse mundo, durante a vossa 
vida, é o vosso AMOR, é o vosso coração cheio de AMOR. Só isso.

E tudo o mais, recebereis gratuitamente deste PAI que VOS AMA e só quer 
o vosso bem.

Amém.

   

EU quero dar para vós, leigos, os mesmos Dons que a Igreja tem.
E procuro ensinar-vos como usá-los. Inclusive o Dom do exorcismo, porque 

preciso que vós exorcizeis as forças do mal que estão na Igreja. 
O dom do Exorcismo e o seguinte:
O Servo bebe o mal e se livra dele. Quanto mais equilíbrio houver, mais 

estareis aptos para exercê-lo com os sacerdotes, pois muitos deles precisam ser 
exorcizados.

É que vós sereis os meus sacerdotes e preciso de vós para formar uma 
nova Igreja, sem estruturas, inteiramente guiada pelo ESPÍRITO SANTO. 

Antes de rezardes para alguém, reuni-vos em oração chamando a interven-
ção do ESPÍRITO SANTO e coloqueis todo o mal da pessoa sobre a MINHA Cruz.

Quando a fúria do mal vos invadir, ligai-vos à MINHA Cruz e mantende-vos 
serenos. A luta maior é no espírito, por isso deveis estar preparados porque é contra 
as forças espirituais do mal espalhadas nos ares que lutais. E, nesta hora, mer-
gulhais nas trevas e vosso corpo se debate como se estivesse no inferno. No inferno 
não há paz e mergulhais numa verdadeira confusão. 

Por enquanto permito que esta confusão se manifeste em vosso corpo. 
Mas com o passar do tempo vai acontecer apenas no espírito. Uma verdadeira con-
fusão, urna tempestade invadirá o vosso espírito: descrença, ódio, sober¬ba, pala-
vrões, desejo de bater, de quebrar coisas, de destruir, de fazer sexo, de roubar... o 
mal, enfim, vos invadirá e deveis exercitar como eliminá-lo. 

Um auxiliando o outro, ajudando-o a equilibrar-se, chamando o NOME 
SANTO DE JESUS, pegando a CRUZ e a palavra e lançando nestas três forças 
todo aquele mal. É o espírito que vai realizar. O próprio ESPÍRITO vos ensinará tudo. 

Por isso não deveis estar inseguros e medrosos. Ficai alertas aos meus- 
ensinamentos. Uma coisa vos digo: quanto mais houver equilíbrio, tanto mais esta-
reis chegando ao uso certo do Dom. 

Mas agora é preciso que seja assim, para perceberdes de que força é que 
estais sendo revestidos e para não vos deixardes derrubar,
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mas permanecerdes firmes nesta obra.Quanto mais falarem e vos perseguirem, 
melhor. Isso não vos deixará orgulhosos e prepotentes. Tende sempre em mente 
a realização da vontade do PAI. Ficai sempre unidos em um só coração e uma só 
alma. Tende os mesmos pensamentos e um só coração e permanecei unidos no 
AMOR.

MEUS FILHOS!

Ouvi o clamor do meu povo sofrido, dos menores, das crianças! SOU UM 
DEUS presente e vou ME manifestar a esta geração que não ME agrada de maneira 
alguma. Vou curar todos os que buscarem e crerem no MEU NOME. Vou derramar 
o MEU ESPÍRITO SANTO em profusão sobre toda criatura. Mas é preciso que se 
convertam, que mudem de direção, que se transformem. 

Eu quero transformar estas cisternas fendidas em fontes de água viva, che-
ias do poder de DEUS. EU vou acender o fogo em todos os corações. Batizá-los-ei 
com o Batismo do Poder da Palavra e não com o poder que vem dos homens. Esse 
é supérfluo e passa. Mas o poder que vem de DEUS, da DIVINA PROVIDÊNCIA,  
que cansou de ver os sofrimentos, os rogos, o povo abatido, encarcerado dentro de 
si mesmo, não quer esta divisão na sociedade, esta exploração do mais fraco, esta 
construção de reinos de ódio.

Cada indústria ou local onde há injustiça, onde não há alegria interior, nem 
vibração, mas um constante massacre psíquico, físico e espiritual é um reino de 
ódio, do mal.Por isso o homem, seja rico ou seja pobre, precisa buscar em MIM, que 
SOU A FONTE. 

Na minha palavra hauri forças para a luta, não contra as forças humanas, 
mas contra as forças espirituais do mal que rondam os ares e se precipitam nas 
Famílias, para destruí-las. Tanto as famílias ricas como as pobres estão sendo cei-
fadas pela força do mal. Ele é sutil e penetra sorrateiramente, através de coisas 
agradáveis, que aparentemente fazem bem: o luxo, a TV, a gula, a ganância, o 
cargo, etc.

Cuidai, MEUS FILHOS porque o mal vem vestido muito bonito. Ele não se 
apresenta com sacrifício e humildade, não. Ele vem muito disfarçado, rondar vossas 
Famílias. Estai atentos e alertas. Já não podeis estar vazios de minha presença, sem 
oração em Comunidade, sem o estudo individual e aprofundado da palavra e quero 
que façais com muito AMOR. Meditai cada qual a palavra, peço por favor, pois vossa
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arma contra este mal de que vos falo é a FORÇA DA MINHA PALAVRA. DELA é que 
sairá força que curará e libertará a todos. Pregai a Palavra nas Igrejas para crianças, 
jovens e adultos, em encontros, onde puderdes.  Pregai com AMOR a MINHA PA-
LAVRA, citando versículos, referindo-vos a ela com AMOR, na certeza de que falo 
através de vós. Sabei: Eu vos amo muito. Vós sois meus preferidos por uma razão 
muito especial, de escolha, porque escolhi a vós e agora vos envio e espero muito de 
vós. Por isso estais no MEU CORAÇÃO. Cada um que se entrega a MIM, EU o guar-
do no coração. Vós sois meus filhinhos amados e queridos, pois dou-vos a conhecer 
os meus desígnios. Por isso, MEU CORAÇÃO se volta para vós, onde vós deveis 
buscar alimento, força, coragem para a caminhada. Diariamente EU vos espero na 
Eucaristia que é MEU CORAÇÃO que vai ao encontro do vosso, habitar vossa casa. 
No vosso coração faço a minha morada e nele posso reclinar minha cabeça e des-
cansar. Já sei que sois servos fiéis e acolheis com AMOR as MINHAS PALAVRAS e 
por isso vos falo com tanto amor. Quero que sintais O AMOR que sai do MEU CORA-
ÇÃO e chega até vós, são torrentes de alegria, de confiança, de fé, de gozo e AMOR. 
MEU CORAÇÃO é um manancial de alegria e prazer onde encontrareis paz, conforto 
e alento para o vosso caminho. Por isso, filhinhos, não caminheis só, sem a Divi¬na 
Eucaristia diariamente, precisais agora mais do que antes, do alimento sólido que 
vos fortalece na caminhada. Não caminheis só, repito a todos: consagrados e não 
consagrados, não caminheis sem MIM. Não dá! Não dá mais!Buscai-ME com ansie-
dade cada vez maior, pois quero SER EM VÓS.Buscai-me também espiritualmente, 
através da adoração, nesse encontro de AMOR e diálogo, de silêncio e escuta. Meu 
rebanho está se perdendo porque não ouve mais a voz do PASTOR.Minhas ovel-
hinhas estão dispersas, buscando em mil coisas o objetivo da vida, a razão de viver, 
a alegria de ser criança, jovem ou velho, cheio de vida, mas não encontram porque 
não buscam em MIM.EU SOU o tesouro, o grande AMIGO para todas as idades. 
AMIGO, isto é, o que EU SOU, especialmente para vós. O que é um amigo para vós?

Não é aquele de quem vós lembrais em primeiro lugar, na hora do aperto, 
na hora da dificuldade?Pois é. É esse AMIGO QUE EU SOU, sempre a vosso lado 
e que vos ajuda em tudo, faz tudo, realiza tudo para vós. SOU VOSSO HERÓI.Vós 
tendes um herói de verdade, não na fantasia, mas na realidade.Por isso é só ME 
buscar sempre e, quanto mais ligados a MIM e a MEU PAI estiverdes, mais podereis 
realizar.Alias, só realizareis grandes coisas se estiverdes unidos a NÓS, na comun-
hão do ESPÍRITO SANTO. Essa comum união entre NÓS é que deve acontecer.A 
TRINDADE deve acontecer dentro de vós. O AMOR UNO E TRINO.Devemos ser 
tão unidade que já não sabeis se SOU EU ou vós, a orar ao PAI, a curar, a pregar... 
esta unidade é muito importante, é essencial daqui para a frente, porque vos envio a 
espalhar a boa nova que de MIM ouvistes e vistes. Essa unidade em vós irá se
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manifestar através do AMOR, O AMOR visível, a força do AMOR, o poder do AMOR 
transformador, o AMOR que vem de MIM!Agora, este AMOR só se manifestará de 
forma concreta se houver esta íntima ligação entre EU e O PAI dentro de vós. 

Buscai-ME, pois, sem cessar, até que me encontreis em cada minuto de 
vosso dia e assim posso realizar o dia inteiro em vós sem cansardes ou entristecer-
vos ou desanimar.Buscai as coisas do alto e não as da terra. Não vos escolhi para 
amontoardes tesouros vãos, mas para entesourardes para o alto bens não perecíveis 
e eternos. Tudo o mais vos será dado em acréscimo. Nada vos faltará, prometo. Mas 
de vós espero grandes coisas e muito desprendimento. Desapegai-vos de tudo, não 
prendais vossos corações em nada de terreno e nem em ninguém. Dos homens espe-
ro muito desprendimento, pois preciso da construção de uma obra, uma casa. Sobre 
ela falarei mais tarde. Esta casa deverá acolher as pessoas desequilibradas de todas 
as idades, uma espécie de psiquiatria do AMOR. Não é hospital de loucos.Justa-
mente, irá ajudar as crianças, os jovens e os adultos a nãos chegarem lá na loucura. O 
mundo está tão desequilibrado que é preciso com urgência semear o AMOR para que 
ele se salve. Só através da ajuda mútua, do diálogo, da fé, da entre - ajuda, a humani-
dade vai se salvar. Ela se transforma num verdadeiro caos. E só a força do ESPÍRITO 
SANTO, a força do AMOR, irá salvar tudo. Por isso dei-vos o DOM DO AMOR, o DOM 
DO ESPÍRITO SANTO, o DOM DE BATIZAR com fogo, para vós poderdes atuar. Ide 
em frente e não pareis, pois é urgente e necessário esta obra. Esta casa terá plantão 
permanente, noite e dia, para receber o peregrino, de qualquer religião, raça ou cor. 
Todos serão bem vindos. 

Desde já abençoo esta casa, ela será pobre, modesta e simples. Um começo. 
Mais tarde é que vai se ampliar. Nesta casa preciso de uma capela e uma Família que 
more e zele por ela. Deverá ter local próprio para relax individual, seja sala ou quarto. 
E uma espécie de sala de aula, grande para palestra, que comporte umas cinquenta 
pessoas bem alojadas.Haverá pessoas internas e externas, con¬forme o caso exigir. 
Virão pessoas de outras cidades. Recebei a todos e curai-os. Poder vos estou dando: 
trabalhai. O recheio da casa será doação espontânea. Não vos preocupeis se por 
causa deste meu pedido surgir em vosso coração a confusão, a divisão, a tentação a 
briga... reagi com violência contra vós mesmos, pois esta obra é do SENHOR. Reagir 
contra ela, não lhe dando apoio e fazendo sacrifício, é como machucar, ferir uma 
criança com um ano que mal começa a caminhar... é essa a dor que causa a MEU co-
ração, a reação negativa de alguns, que ao invés de se abrirem, se fecham. Cuidai de 
reagir contra toda espécie de tentação, desânimo ou preguiça. Vós tendes as armas, 
já vos preveni!O MEU cálice, o MEU sangue, derramo sobre vós e com ele purifico 
tudo e todos.Buscai-ME! Já vos disse: SOU um manancial interminável, inesgotável 
fonte de AMOR que não se extingue e nem se suaviza, mas que arde e queima tudo 
e a todos.Tende no meio de vós meus mandamentos e meus sacramentos, fazei 
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uso deles.Tendes MINHA VIDA, vivida em vós: a Eucaristia.
Sois plenificados com as bênçãos do Céu e da Terra.
Portanto, frutificai! Frutificai! Frutificai! 
Amém.

   

A Igreja espera de vós um trabalho metódico, de acompanhamento aos 
pacientes até que eles se reequilibrem novamente. 

Por isso o plantão na casa é importante. E para que ela comece a existir e 
o trabalho tenha continuidade, é preciso organização. 

A Igreja precisa muito desse começo e vossa parte, (Jo 3,4-12), principal-
mente um atendimento organizado para todo o povo, ricos ou pobres. 

Parti agora para a organização, é urgente. 
Por isso peço a casa. Trabalhai. 
Através de Filhos ou filhas recebereis sinais, ficai atentos, ME manifestarei 

de alguma forma, como que a implorar continuidade. 
Não pareis. Cada qual faça a sua parte. Uns semeando espiritualidade, 

outros materialmente, mas não pareis! Realizai. 
Sede simples, O PAI é PROVIDÊNCIA, É AMOR. 
Realizai, repito, Realizai! Todos se mexam, façam promoções, rifas.
Sejam felizes, se amem e se ajudem.
Abençoo-vos muito.
      
   

EU VOS PEÇO que digais “SIM” a esta obra para EU poder realizar. 
Eu sei que muitos já disseram o “SIM”. Mas eu quero o SIM de todos. 
É preciso haver UNIDADE, é muito importante e necessário.
Vós, tanto homens e mulheres saudáveis, com tanta capacidade de realiza-

ção, podereis num instante dar forma a este projeto.Sede unidos e coesos, camin-
hai agora em torno deste ideal, o de construir a casa.Sede corajosos, esta obra é 
para os fortes, os fracos estão despedidos, podem sair.Peço que só fiquem os que



19

tiverem boa vontade de arregaçar as mangas e pegar no pesado. Os fracos e me-
drosos saiam, que novos virão para a vinha. Para esta obra preciso dos FORTES, os 
que disseram “SIM” ao ESPÍRITO DO SENHOR e são dirigidos por ELE. Não tenhais 
medo, apenas começai! E o tempo é agora!  Ide, EU vos envio e sopro sobre vós o 
ESPÍRITO SANTO que vos dará força nas horas árduas, dou-vos tudo. Já ME dei a 
vós, agora dou-vos o MEU ESPÍRITO SANTO, como prova de que estou convosco, 
mostrando O MEU AMOR, a maior riqueza de que podeis dispor para a realização 
desta obra. Por isto fostes plenificados em Pentecostes, para esta obra, não tardeis 
agora que as portas se abrem, realizai. Ide! EU VOS ENVIO. Frutificai e que vosso 
fruto permaneça, O AMOR entre NÓS e vós. Esta mútua união é necessária, numa 
comunhão COMIGO, para que possa realizar através de vós, mesmo materialmente. 
Uni-vos a MIM intimamente, solidamente, para haurirdes energia divina para vossas 
vidas.Entrai em sintonia COMIGO, em comunhão, o mais, EU REALIZO. E seja a 
vós manifestada a MINHA GLÓRIA, o MEU PODER. Isso vos dou a conhecer porque 
sois meus amigos, dou-vos a glória do MEU NOME para em MEU NOME realizardes 
prodígios maravilhosos.EU vos faço conhecedores do MEU reino aqui na terra, reino 
de PAZ e AMOR. Já vivereis o Céu aqui na Terra. EU perpetuo em vós a obra do 
AMOR perfeito, dando-vos o ESPÍRITO de Sabedoria e Entendimento, Inteligência e 
Fortaleza e o Santo Temor do Senhor. Sede MEUS imitado¬res na humanidade e na 
comunicação com o PAI, no espírito de entrega à sua Vontade Santíssima.Tende cora-
ções agradecidos pelo que vos dou e vos tenho feito, sede gratos a MEU PAI e a MIM 
por estes Dons e dádivas. Sede alegres e tende no coração o louvor. Louvai muito, 
agradecei, com Hosanas e Aleluias, ao DEUS Conosco, o bem que está entre vós, em 
vós, no meio de vós: a MINHA pessoa JESUS DE NAZARÉ! Recebei-me, não duvideis 
SOU EU mesmo, JESUS! Que vos fala, vos conduz, vos ensina e orienta. Aceitai-ME, 
não duvideis!Aceitai também este novo modo de ser Igreja, presente no mundo, esta 
MINHA nova proposta de trabalho. É uma Igreja renovada que se manifesta. A Igreja 
passa por profundas modificações por obra do ESPÍRITO SANTO. Ele mexe com tudo, 
desinstala, dá uma enorme guinada. O clero vai se assustar, não vão entender no iní-
cio, pois a pazada será funda e o que está em cima vai para baixo. Precisam “morrer” 
para dar vida. Precisam ser muito  amados, compreendidos e estimulados.O trabalho 
que vós ireis realizar é cura pela Palavra, que já está acontecendo e irá acontecer 
cada vez mais. E a força da Sagrada Escritura é o peso das revelações, para que cada 
vez mais a pessoa do PAI e a do FILHO sejam glorificadas pelas nações. Em todos os 
tempos, nunca a força do Nome e a da Palavra foram tão fortes como neste, exceto a 
época dos Apóstolos. Pois agora o espírito quer renovar a sua Igreja, quer unir, quer 
ligar povos do Oriente ao Ocidente, línguas, raças e nações. Haverá um só rebanho e 
um só Pastor. E a Igreja o ESPÍRITO SANTO quer que sejamos unidade.
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Irmã Gertrudes
EU te abençoo neste lugar de repouso que escolhi para ti. Vejo que estás 

sempre preocupada em fazer a minha vontade, deixando-te guiar por MIM, por isso 
és uma Filha muito querida.Peço-te levar em frente esse projeto que tens em vista 
de transformar este local num lugar de repouso e recuperação físico – psíquico - es-
piritual.Não tenhas medo. SOU o bom Pastor, nada vos faltará.Aos que te acompan-
ham darei muitas bênçãos e cumularei de bênçãos essas Famílias que te recebem. 
“Quem recebe um profeta na qualidade de profeta receberá recompensa de profetas”.
Nada lhes faltará e sempre fartarei os seus celeiros. A eles, Paz e Bem!Quero que 
descanses muito, pois a pesca que fizeste até aqui foi farta, a rede se encheu de 
peixes de todos os tamanhos, cores e formas.Refiro-me, em parábolas, à Comuni-
dade que recebeu uma grande variedade de Dons e vem dos mais diversos meios, 
ricos e pobres, cultos e sem estudo, dinâmicos e pacatos, corajosos e reservados, 
grandes e pequenos, todos estão na mesma barca e devem ser amados e acolhidos. 
O essencial é que sejam formados e curados.Todos os soldados devem estar prontos 
para a batalha que irão travar contra as forças do mal, que amarram e escravizam a 
pessoa dentro de um mundo de emoções negativas, que precisa ser curado.Eu quero 
restaurar o mundo interior de cada pessoa, para que assim como tu ME conheces 
e ME amas, eles também ME conheçam e ME amem e se entusiasmem para viver 
uma vida em MIM, chegando a esse mundo bonito da TRINDADE habitando em vós.
Esse trabalho deve ser feito pelo diálogo, quando colocarei no coração da pessoa a 
centelha divina do MEU AMOR. Estarei curando e libertando através de vós.E a força 
que sustentará o vosso trabalho será o Batismo no ESPÍRITO SANTO que é o Dom do 
AMOR.Por isso vosso Carisma é o AMOR, que derramarei em profusão sobre aqueles 
que realmente quiserem se transformar, se converter, restaurar seu interior.As comu-
nicações muito rápidas e em enorme quantidade, ferem o espírito e o psiquismo da 
pessoa.É informação demais, é notícia demais, é um mundo muito rápido que entra 
dentro da pessoa e ela precisa transmitir para outra, aliviando a tensão e abrindo es-
paço para novas informações. Assim o meu povo entra em um stress coletivo, mentes 
cansadas, espíritos desfalecendo e físicos doentes.A última coisa que iriam fazer é 
se preocupar em parar para entrar dentro de si e se encontrar COMIGO, SEU DEUS.
Por isso é tão importante vosso trabalho e é mister que se faça em um lugar calmo, 
tranquilo, cheio de paz. Quero que MEUS FILHOS voltem a MIM, de todo coração, 
com toda sua mente e com o espírito purificado, lavado pela água viva do DIVINO ES-
PÍRITO.Abençoo muito este local e este trabalho.Esteja presente em vossos corações 
a paz de DEUS, vosso PAI, DE JESUS CRISTO vosso irmão e do ESPÍRITO SANTO, 
vosso Santificador.Amém. Paz e Bem!
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Irmã Gertrudes,
Tu sabes que te dedico todo carinho e providência, te conduzo e te impul-

siono a seguir em frente na realização da MINHA VONTADE.
Por isso, filha querida, fica tranquila e em Paz.
Neste ano peço encarecidamente que seja feito com a Comunidade um 

estudo dos Documentos da Igreja, junto com um Sacerdote que deverá ser desig-
nado pelo Bispo.É muito necessário que estes novos evangelizadores conheçam as 
diretrizes que o Papa toma para conduzir seu rebanho.

Esta Obra é nova na Igreja, mas deve ficar inserida nela, isso porque é 
através destes novos evangelizadores, Sacerdotes Leigos, que a Igreja vai ser 
renovada. Dou a eles o meu poder e força e assim os susten¬to, mas não quero, de 
forma alguma, uma nova Igreja, uma nova seita, uma nova cisão. Por isso é preciso 
comungar o pão do sofrimento e da amargura até que isso aconteça.

Estes novos evangelizadores precisam ser reconhecidos e recebidos den-
tro da Igreja, com honras de sacerdote.

Para isso precisam de todo um preparo de conhecimento, do que se fala 
e do que se quer na cúpu¬la da Igreja, mesmo que no agir sejam simples, simples, 
simples e se deixem usar por MIM, para curar e libertar MEU Povo.

A Igreja não pode, nem precisa tomar conhecimento deste novo que está 
acontecendo, já, pois não vão entender, nem aceitar.

Ela precisará ser renovada aos poucos, com calma, sem pressa. Tem 
paciência, muita paciência, mesmo com a Comunidade, que ainda não chegou 
neste novo.Calma, Gertrudes, muita calma. Galga os cumes e ME ama e isso basta.

Agora sabes e percebes que força e poder tenho e como por MIM tudo 
pode ser criado, feito e renovado num instante, num abrir e fechar de olhos.

Chegaste a essa força e poder. Então, agora, SALVA, ajuda os MEUS Sac-
erdotes.Veja onde eles estão, claro que não te entendem, ajuda-os! É o vosso Pai 
que pede, ajude a minha igreja, os MEUS Sacerdotes.

Eles precisam voltar à Fé simples, a crer na PROVIDÊNCIA, agora mais do 
que nunca, eles precisam ser amados pela Comunidade, para que aconteça essa 
aliança no AMOR, ALIANÇA DIVINA NO AMOR.Confio em ti e sei que este fardo não 
te será pesado, pois o AMOR de MEU FILHO JESUS te sustenta e acompanha.Sê 
simples, humilde e dócil. Tenho-te em conta de uma Filha muito querida e sabes o 
que desejo de ti.Por isso, paz e bem, alegria neste dia e sempre.

Muito AMOR.Amém.
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O AMOR será retirado dos vossos corações.Por vós mesmos, nãos con-
seguireis amar.Não sentireis mais MINHA presença, ficareis perdidos, completa-
mente inseguros, sem ter onde buscar socorro, se não for pela ação do ESPÍRITO.

Ai das almas que estiverem afastadas de MIM, não resistirão.
MEU CORAÇÃO está desejoso de salvar a todos, de curar todos os cora-

ções feridos, é a hora da graça: Aproveitem, adultos, jovens e crianças.
Eu quero curar.Eu abro o MEU CORAÇÃO num raio de misericórdia que se 

derrama sobre vós, porque sois meus prediletos, meus amados.
Cuidai, cuidai de vosso coração como se fosse um grande tesouro. Não 

deixeis que entre nele as tentações do mundo, os desejos carnais, as cobiças, as 
emoções pelo que é do mundo.Que nada vos sensibilize e vos afaste de MIM, que 
sou vossa rocha e vosso escudo.Amai-me! Amai-me!Que EU seja vosso alimento, 
só em MIM sustentai-vos!Permanecei unidos e ajudando-vos mutuamente, buscai a 
paz em MIM.Será muito séria a luta que tereis que enfrentar. Mas não vos afasteis 
desse lugar que é sagrado. Não vos disperseis. Permanecei unidos no MEU AMOR. 
Paz... Paz...Os tempos serão difíceis, uns se voltarão contra os outros.

Vai ser necessário que tenhais muita força nestas horas. Haverá desenten-
dimento, as coisas vão perder o sentido, mas, por favor, por mais difícil que seja a 
prova, estarei convosco e O MEU AMOR vos socorrerá. Por isso vos digo, sustentai-
vos mutuamente.Orai muito, até no trabalho elevai vosso pensamento a MIM. Estai 
firmes no MEU AMOR, pois nada conseguirá vencer-vos.

Erguei vosso pensamento para o alto e vencei todas estas lutas! Vencei em 
MEU nome todas as tentações e ciladas. Em MEU NOME vós sereis vencedores e, 
mais que vencedores, participantes de MINHA glória.Estai, portanto, em Paz. Re-
pito: Estai em Paz!O reino do mal já começou a agir entre vós. O que vai acontecer 
no mundo, mostro primeiro a vós para que conheçais a sua força e aprendais a lutar.

Tendes todas as armas para o combate. Ide. EU vos envio, aprendei que 
SOU manso e humilde. Imitai-ME.Nada vos escondo, mas tudo mostro porque SOU 
VOSSO AMIGO. Uma coisa deixo bem clara: só com Paz, AMOR e humildade ven-
cereis. Do contrário poreis tudo a perder. Não vos assusteis se vos falo assim.
EU sei porque digo estas coisas, pois vos conheço e estou a vosso lado. Vós ME 
pertenceis, sois o MEU Povo escolhido, aquele que leva a MINHA marca, o MEU 
selo.Sois meu patrimônio no mundo. Por isso vos escolhi e vos enviei para que 
deis muito fruto. Tende fé.EU venci o mundo e, comigo, sois também vencedores.
Que a minha paz triunfe em vossos corações.EU VOS abençoo em NOME DO PAI, 
DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO.Paz.
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Os Sacerdotes não serão respeitados pelos leigos.
Os próprios leigos os perseguirão e até os matarão.
Os sacerdotes não serão amados, mas perseguidos e caluniados.
Haverá horas muito difíceis para a Igreja, o Clero.
E haverá na humanidade uma hora de tanto desespero que ninguém acred-

itará em ninguém. Um não conseguirá ser força para o outro, dentro e fora da Igreja.
Cada um terá que sustentar-se por si. Em si mesmo encontrar força que o 

liga a MIM, que é o MEU ESPÍRITO.
Atentai para isto! Buscai a força do alto. Sede amorosos para com VOSSO 

DEUS.
Recorrei a mim, sempre!

   

CANTO

Ó TRINDADE vos louvamos!
A celebração dentro de vós é eterna.
Sois hóstias vivas. Dentro de vós está o cálice divino que contém o sangue 

divino, que acolhe e recebe tudo o que está no irmão e transforma tudo, sem esforço 
nenhum de vossa parte.

É a celebração eterna dentro de vós. Corpo e Sangue de Cristo eterna-
mente salvando.

Vossa presença é salvação para o irmão, porque de vós parte gratuita-
mente a graça da salvação para o mesmo.

É a comunhão eterna do PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO dentro 
de vós.

Sois humanos e divinos, pois em vós habita a TRINDADE SANTA. Amém.
Por isso, louvai e glorificai eternamente!
Amém, Amém, Amém.
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Eis a voz que clama no deserto: “Preparai os caminhos do Senhor!
Eis que preparo os meus caminhos diante de vós. Os meus caminhos não 

são os vossos, mas os caminhos de MEU PAI.   Eis que envio os MEUS mensage-
iros para anunciarem a boa nova do Reino.

Ficarão no deserto orando e jejuando para receberem o Dom da Sabedoria. 
O AMOR TRINITÁRIO acontece e irá se manifestar, mas ainda não vos é conhecido 
a maneira, o modo pelo qual vai romper com o mal, como brisa, como um furacão 
violento, uma tempestade furiosa ou um fogo abrasador, se através de um frio de 
morte ou um sopro de vida, ainda não vos é conhecido, pois não se completaram 
os tempos.

Por enquanto é necessário que seja providenciado um lugar para que esse 
AMOR possa se fazer. Não o AMOR dos homens, mas o amor de DEUS.

Para que o AMOR da TRINDADE aconteça é necessária a união, unidade 
física, psíquica e espiritual; completa integração de corpo, espírito, ALMA.

Repito: é necessário que se faça a integração do SER TRINITÁRIO, que é 
uma coisa nova e ainda não se fez na face da Terra.

Esta é a primeira vez que acontece entre vós, humanos, O PODER GEN-
EROSO do PAI, interrompendo o curso da história e se manifestando diretamente 
entre vós.

É uma intervenção poderosa de AMOR do PAI sobre a Terra.Ante o poder 
do AMOR do PAI, todos os reinos deste mundo se renderão. Todos os grandes deste 
mundo dobrarão a cabeça e o joelho e se quedarão humildes ante A FACE do PAI.

Não falarei aqui no sofrimento dos MEUS FILHOS e da dor do “Meu Cora-
ção”. Vós conheceis e sabeis, pois já ME manifestei a vós.

Aqui quero falar-vos apenas do PODER DO AMOR, saído do MEU CO-
RAÇÃO e que fará ruir todo o reino do mal. A força deste AMOR se manifestará em 
TRINDADE, pois uma pessoa só, não aguentaria recebê-lo e não seria acreditada.

É muito difícil acontecer a integração do AMOR TRINITÁRIO no ser. Imagi-
nai esse AMOR sendo derramado em sua plenitude!

Por isso é necessário manter-vos afastados do barulho e da ação, para que 
acolhais este AMOR, porque sois os meus escolhidos, que enfrentareis na carne os 
três reinos do mal: “TER - PODER - PRAZER”, mas vencereis por AMOR A MIM.

É necessário silenciar para que sejais instruídos por MIM. EU MESMO vos 
formarei.

Peço a Irmã, que se mantenha dócil, deixe toda preocupação, toda dis-
persão e entre em profunda contemplação, que a seu tempo tudo se fará.

Peço, porém, que se faça a purificação dos servos, à medida que vos for 
enviados até o retiro de janeiro, quando se completará a Obra aqui em Lages
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Não receio por nada, pois sei que todos sois MEUS servos fiéis em quem 
posso confiar.

Confio em vós e na vossa fidelidade ao que estou pedindo aqui. No mais, 
confiai e ficai em paz.

Abençoo-vos em nome do PAI, DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. 
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EU SOU O BOM PASTOR, apascento e AMO o MEU Rebanho, mas haverá 
ovelhas que vão sofrer e chorar inocentemente, para, com isso, ajudarem a lavar e 
a purificar as feridas de uma parte de meu rebanho a qual está contaminada com 
as doenças do mundo.Por este motivo não deixarei que caminheis sozinhas, porque 
necessitais de muito remédio, tratamento e força de vontade para serdes ovelhas 
que podem andar e socorrer as demais.Até que isto aconteça, abastecei-vos do re-
médio que é o MEU próprio sangue e MINHA própria carne.Não vos deixeis levar 
pelas coisas do mundo, vinde a MIM que sou manso e humilde de coração e todas 
as feridas serão cicatrizadas e vos darei uma veste nova.Se alguém de vós não se 
sentir chamado para a consagração, que não tenha medo de dizer: “Não estou pre-
parado”, porque não conseguireis fazer mais nada que ME fique oculto!Não será por 
isso que ficareis longe de MIM, porque EU derramei o MEU sangue para vós que 
estais mais atribulados e nenhuma ovelha do MEU rebanho se perderá.Uma parreira 
contaminada, ao lado de uma parreira sadia, contaminará todos os frutos e quem 
comer destes frutos tornar-se-á doente.EU quero, sim, casais consagrados, mas que 
sejam um verdadeiro testemunho de vida. Porque chegarão pessoas ao vosso encon-
tro, que serão curadas, libertas e convertidas pelo VOSSO testemunho, sem precisar 
de muita oração, relax ou cura interior. Precisais estar preparados para a missão. 
Não só preparados, mas formados e atentos ao que EU VOS ORDENO.Como pode 
uma vinha contaminada transmitir bons frutos? Se não vos sentis preparados para a 
missão, não renoveis a Consagração, pois digo: é um pacto muito sério.Eis que vou 
mandar-vos lobos vestidos com peles de ovelhas que, ao saborearem vossos frutos, 
tornar-se-ão mansos e humildes. Mas é necessário que se alimentem do fruto sadio.
Eu vos exorto mais uma vez: examinai minuciosamente os vossos corações, para que 
não chegueis a profanar MEU NOME.EU AMO a cada um de vós, estou cuidando de 
vossas vidas, mas EU vos quero preparados para a missão.Há muita luta entre vós 
quanto ao DÍZIMO.

 Digo-vos:Dai a César o que é de César e a DEUS o que é de DEUS.Dificil-
mente fazeis bom uso do que ME pertence. Vigiai e ficai alerta, lembrai-vos da- miséria 
de que vos tirei.Por que duvidais de MIM?Quanto à equipe central, EU vos exorto que 
fiqueis sempre aten¬tos a tudo, porque grande é a vossa missão. Exortai sempre o 
que não é de DEUS, sem medo, porque SOU EU que vos ordeno.Quanto à irmã Ger-
trudes, fica calma, tranquila e serena: entrega-te ao MEU CORAÇÃO e ao de MARIA, 
e o ESPÍRITO SANTO falará por ti. Escuta-ME, não te quero triste, tu és a pupila de 
MEUS olhos.E AMO a cada um e sei o que cada um precisa para chegar a MIM.Para 
os que se sentirem chamados e com coragem de seguir-ME e doar suas vidas aos 
irmãos, EU vos peço: orai sempre pela Irmã Gertrudes e pela Equipe Central. Ouvi e 
respeitai os seus ensinamentos, aceitai com muito AMOR as suas exortações, porque
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não vêm deles, mas de MIM. Eles são MEUS instrumentos.
Os que se consagrarem tenham coragem, que se abasteçam com os Sac-

ramentos, muita oração, jejum, para assim poderem continuar a missão árdua.
Mandarei muitos doentes, muitos pecadores, prostitutas e casais em con-

flitos. Em cada filho que EU mandar, EU estarei nele, tende fé, paciência, amor e 
coragem. 

Tratai a todos como se estivésseis tocando em MIM.
EU AMO muito esta missão, estarei convosco todos os dias e vos darei 

como enfermeira, MARIA e o ESPÍRITO SANTO.
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Quem crê em MIM não anda nas trevas, nada teme e caminha sobre um 
caminho de luz.Sede firmes e corajosos, não vacileis e a vós mostrarei os caminhos 
da salvação.Entre vós haverá uma confusão muito grande, mas tudo não passa de 
fofocas e mentiras. Alguém vai se ofender muito por alguma palavra, mas tudo será 
resolvido sob MINHA Paz.Eu preciso orientar a todos, que dentro de poucos dias vai 
acontecer entre vós algumas coisas estranhas.
Talvez alguém sinta muitas dores pelo corpo, outro poderá ficar com problemas de 
vista ou então sem voz e alguns outros sinais.
Quando isso acontecer, não fiqueis com medo ou revoltados, mas procu¬rai no silên-
cio e com muita calma, suportar tudo. Eu estarei no meio de vós para vos ajudar.Se 
possível, reuni-vos, em dois ou três e procurai fazer oração e oferecei tudo sobre a 
MINHA cruz e em MEU CORAÇÃO vos guardarei ilesos de qualquer zombaria.
Ainda quero orientar-vos a respeito dos Sacerdotes, pois eles estão muito confusos, 
são eles que deverão procurar conversar convosco e pedir para que se realize tudo 
dentro das Igrejas. Eles vão sentir uma grande necessidade de união, pois precisam 
caminhar de mãos dadas para que aconteça esse novo que todos esperam.
Talvez não venha acontecer tão logo, mas confiai em MIM.E ainda vereis acon-
tecer estas coisas que vos venho falar.A Aliança Divina está passando por uma 
pesada provação, criou-se uma confusão muito grande dentro desta comunidade, 
mas ficai serenos e tranquilos.É necessário que isso aconteça. Ainda muitas coisas 
vão acontecer. A Irmã vai sofrer muita pressão por parte dos Bispos e Padres. Ela 
vai ser ameaçada e caluniada, mas a melhor resposta será o silêncio, a paciência e 
o perdão.Quando tudo isso acontecer, vós ireis passar pelos cami¬nhos de MINHA 
Cruz. É doloroso e longo. Eu não o passei em pou¬cas horas, como vos é ensinado 
nos dias de hoje, mas foi uma vida de sofrimento e luta.
Assim também vós tereis que caminhar sem¬pre firmes e silenciosos. Eu só fui 
reconhecido depois que derramei MEU sangue.
Também vós, muitos reconhecerão só depois de muito tempo.
Se quiserdes caminhar e evangelizar, estai preparados e fortes para enfrentar e 
lutar diariamente, pois todos os dias de vossa caminhada tereis de suportar muitas 
injúrias.Não vos assusteis quando parecer que já não tendes forças nem mesmo 
para a oração, porque estes são momentos muitos preciosos, onde vosso espírito 
descansa na Paz do Senhor.Dai graças ao Pai, pois o vosso repouso é ne-
cessário.Dentro de alguns dias, entre vós repousará o meu ESPIRITO SAN-
TO e sereis renovados e fortificados.    
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Eu quero que vós procureis sempre a oração e o jejum. Nunca esqueçais 
de vos fortificar através da Eucaristia. Procurai cumprir sempre os mandamentos 
que deixei, e praticai a caridade.

Não vos deixeis levar por sentimentos humanos, mas olhai sempre as vos-
sas condições de cristãos e seguidores dos MEUS caminhos.Eu venho advertir-vos 
que deveis estar sempre com o vosso coração puro, para que não sejais motivo 
de escândalo para os vossos irmãos.Deveis demonstrar sempre muito Amor e Paz 
em qualquer situação, pois é preciso que deis exemplo de que sois verdadeiros 
Cristãos. Por isso guardai-vos de toda imundície e má língua.Procurai sempre dar 
testemunho de verdadeiros Filhos de DEUS.Quero vos falar que a (...) vai ficar muito 
triste e envergonhada com a atitude que um dos filhos dela vai tomar a respeito da 
caminhada que ela está seguindo. Ela precisa ficar calma e tranquila, que logo ele 
voltará arrependido e vai lhe pedir perdão.Também a (...) está triste com toda essa 
situação que está acontecendo dentro da Aliança Divina, mas em breve tempo, tudo 
será resolvido.A Irmã precisa ficar mais em silêncio e na escuta. A ela tenho muito a 
revelar, portanto, procurai ficar em oração e não converseis tanto, pois é no silêncio 
que se faz a verdadeira coração.Quando vos reunirdes, fazei meditação sobre os 
MEUS ensinamentos e vos darei a Paz e a Tranquilidade. Não duvideis e ficai sem-
pre à escuta.Escreve uma mensagem de Natal e leva também aos outros.

O Natal, para os MEUS filhos, deve ser todos os dias. Eu não posso ser 
lembrado tão vagamente. Eu preciso viver e conviver convosco e com todos.Eu 
preciso estar presente todos os instantes.Lembrai-vos de que nasci pobre para vos 
ensinar a ser humildes, fui obediente até a morte. Fui maltratado injustamente, ME 
levaram ao mais duro sofrimento, sem nenhuma culpa. Não ME lastimei, não duvi-
dei do Pai.Fui gerado no ventre de uma mulher, nasci como uma criança qualquer, 
cresci em meio à pobreza, fui jovem como ainda hoje têm os jovens, não fui com-
preendido.Fui morto porque falei a verdade. Denunciei a mentira, curei os enfermos 
e levei a paz a muitos.Hoje, ainda SOU maltratado pela mesma causa, através de 
MEUS amigos, sou pisado, caluniado e massacrado.

Deixai que em vossos corações seja Natal todos os dias, onde EU possa 
nascer e continuar essa obra maravilhosa que o Pai conduz. Sede simples como foi 
aquela mulher que me recebeu em seu ventre, me gerou com Amor e Confiança.A 
vós, quero enviar as mais belas bênçãos e cubro-VOS com MEU SANTO ESPÍRI-
TO.Estais envoltos no manto de minha Mãe querida.Vós e vossos filhos estais sob 
a proteção do Pai Eterno, que vos conduz com a luz do ESPÍRITO SANTO e com a 
proteção da VIRGEM.Assim seja.
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Eu sou o caminho.Os MEUS filhos precisam voltar para MIM, para que o 
Mundo se torne Paz, Amor e Tranquilidade.

Lutai por vossos filhos para que nenhum deles se desvie dos caminhos do 
Pai. Fazei jejum e penitência por eles para que saibam caminhar nos bons camin-
hos.

Vinde a MIM e EU vos darei a paz. Em MEU CORAÇÃO encontrareis lugar 
para o vosso descanso, EU vos guardarei em MEU CORAÇÃO, onde encontrareis 
um lugar para o vosso repouso.

Escutai ainda:A todos aqueles que se encontrarem tristes, cansados, 
desorienta¬dos, estendei-lhes as mãos e mostrai-lhes por onde devem caminhar.

Com amor, paciência e carinho, procurai principalmente os jovens que hoje 
estão com as portas abertas para a perdição, tudo os convida para o mal.Procurai 
cativá-los, para que encontrem o caminho da salvação.Vós, pais, religiosos e Sac-
erdotes, têm por missão e obrigação cuidar dos jovens. Eles estão à mercê das 
maiores aberrações já vistas sobre a Terra.

O maligno está encontrando-os de braços abertos e leva-os de corpo e 
alma para as piores condições de vida.

Portanto, Filhos MEUS, lutai, não descanseis das coisas do Pai, pois o 
mal não para de trabalhar.Pais, procurai com palavras doces e tranquilas conquistar 
vossos filhos, pois o mal se apresenta da melhor forma a eles.

Mães, abençoai vossos filhos em todos os momentos com a bênção da 
SANTA MÃE.Religiosos e Sacerdotes, procurai abrir as portas de MINHA doutrina 
aos jovens, dando-lhes oportunidade e valorizando-os para que se sintam Filhos do 
PAI ETERNO.Mostrai a eles toda a beleza de se viver em Paz e Amor Verdadeiro.

Pedi a São Francisco que venha proteger os jovens e conduzi-los pelos 
caminhos da salvação.

 

Deixai-vos conduzir. EU SOU O MESTRE. Lembrai-vos de que SOU EU o 
vosso PASTOR e em MEU CORAÇÃO guardo as MINHAS ovelhas.

A vós quero falar com AMOR de PAI, pois AMO-vos como Filhos MEUS. 
Trago-vos a Paz que o Mundo não conhece.

Agora, estendei as mãos aos vossos irmãos, pois através de vossas mãos 
buscarão outros Filhos MEUS que vivem na escuridão e no desespero.

Procurai acolher a todos, pois em MEU CORAÇÃO há lugar para to-
dos. Buscai com Amor os vossos irmãos. Eu os quero, todos.Dentro de alguns 
dias haverá uma confusão entre vós, sereis jogados uns contra os outros, haverá 
muita dor, lágrimas e sofrimento. Tomai cuidado. Será uma confusão violenta.
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Procurai ficar calmos e, quando um falar do outro, calai-vos e entregai so-
bre a MINHA Cruz. Calma, muita calma será necessária.

Ficai em silêncio e não vos altereis, pois é o vosso orgulho que está se 
manifestando.É uma semente de joio que está sendo lançada em vosso meio. Por-
tanto arrancai-a, mas tomai cuidado para não estragar o trigo.

Tomai cuidado para não vos machucardes. Com Amor e Paciência tereis 
forças para eliminar a má semente.

Que não fique entre vós nenhuma mágoa, nenhuma ferida, curai-a com 
Amor e vos abençoarei.A carne é fraca, mas vosso espírito deve ser forte. Não vos 
deixeis conduzir por vossas paixões, mas lutai para que a semente má não crie 
raízes. Eliminai-a enquanto há tempo.Eu estarei sempre convosco.

   
   

Filhos MEUS, não vos deixeis levar pelas coisas do mundo para que o 
vosso espírito não se torne escuridão, mas que brilhe a luz e o AMOR em cada um 
de vós.É preciso que o espírito da verdade vos conduza e vos leve em direção ao 
PAI, pois só a ELE devem prestar vossos louvores e bendizer o seu SANTO NOME.

Não vos deixeis levar por coisas que passam e não levam a nada, mas 
preocupai-vos com coisas eternas. EU VOS AMO MUITO, tenho-vos em MEU alento 
e guardo-vos em MEU CORAÇÃO.  Hoje quero ainda vos falar que é necessário 
mais AMOR e compreensão em vosso meio, mas se vós vedes alguns de vossos ir-
mãos cometerem algum erro, tendes por dever chamar-lhes a atenção e os conduzir 
para o caminho da salvação, pois tem como dever de Filhos do PAI ETERNO. 

Dentro de alguns dias vai aconte¬cer o retiro. Eu estarei realizando muitas 
coisas em vosso meio, MEU ESPÍRITO descerá e vos revestirá com roupagem nova 
e sereis totalmente preenchidos do ESPÍRITO SANTO.

Deveis ficar à escuta e à obediência, pois renascerá, em cada um, uma vida 
nova e, através de vós muitas serão conduzidos ao caminho do PAI.

 As vossas tristezas e angústias são como espinhos, para que vosso or-
gulho nãos fale mais alto, pois vos é dado um espinho na carne, pois e na vossa 
fraqueza que encontro o barro para moldar o vaso.

Ficai calmos e deixai-vos conduzir, mas tomai cuidado para que nessa oca-
sião o maligno não vos venha tomar. Alimentai-vos com as MINHAS palavras e 
procurai fazer muita oração. Estarei sempre de mãos estendidas para vos 
acolher.

   



32

Procurai andar no caminho do SENHOR e cumprir os MEUS 
Mandamen¬tos. 

EU SOU o vosso DEUS, EU SOU o vosso MESTRE, procurai sempre 
caminhar por caminhos certos.

Em meio às trevas brilhe a luz, em meio às tempestades, procurai 
ficar calmos e silenciosos.

EU vos quero mansos e serenos, de nada vale ter-vos como pagãos 
ou inquietos ou mentirosos ou ainda como Judas, que se deixam levar por 
uma moeda. 

Quero-vos como verdadeiros discípulos, calmos, mansos, humildes, 
puros de coração, fortes de espírito e prontos para a luta.

Erguei-vos de vossas fraquezas e lançai-vos ao trabalho, vossos ir-
mãos estão à vossa espera. Portanto, é chegada a hora de descruzar os 
braços e ir em frente.

Eu vos dei instruções e vou conduzir-vos, mas cada um deve fazer 
sua parte, lançando-se em busca de seu irmão, seja ele quem for: pobre, 
rico, preto ou branco... todos precisam da palavra da verdade porque MEU 
PAI, que é também vosso PAI, é também PAI de todos, indiferente de raça, 
cor ou religião. 

Todos precisam conhecer os caminhos do PAI.
Não vos preocupeis com quem pode pagar os cursos ou quem não 

pode. 
Não exploreis quem precisa, mas arrecadai somente para a sua so-

brevivência. Aquilo que for acima disso não vos pertence e não é lícito que 
essas coisas aconteçam, porque muitos pobres vão bater em vossa porta e a 
eles deveis manifestar todo vosso Amor e Carinho. 

Levai-os junto à vossa mesa, dai-lhes de comer de vosso alimento, 
pois a vos mandarei os Anjos para suprir todos os vossos alimentos. 

Cobri a nudez de seus corpos com vossas vestes e a vós mandarei 
um manto de pura seda. 

Portanto, não rejeiteis nem um sequer, mesmo que ele seja um lou-
co, um mendigo, um orgulhoso, um da alta sociedade, um perdido em drogas 
ou viciado.
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Todos devem ser acolhidos e tratados com AMOR, pois para o PAI 
não há distinção de pessoas.Todos são Filhos que foram criados à sua ima-
gem e semelhança. Recolhei entre vós o DÍZIMO e se vos sobrar alguma 
coisa, dai de vestir e a comer a quem bater à vossa porta. 

Procurai não vos desviar do verdadeiro caminho, mas andai sempre 
nos caminhos do SENHOR e a vossa recompensa será eterna e maravilhosa.

Assim seja, Amém.

Tu estás triste, cansada, sem ânimo, sem vontade de falar, de cantar 
ou rezar.Aproveita esse tempo para oferecer esse sacrifício, por toda essa 
situação que ai está. Eu tenho a ti em meus braços, em meu alento.

Não te preocupes como fazer ou o que fazer. EU te conduzirei e te 
mostrarei como deves agir. 

Em teu silêncio mostrar-te-ei como deve ser o teu comportamento, 
fica calma. EU te guardo em MEU CORAÇÃO e te carrego em MEUS BRA-
ÇOS.Louva e agradece o PAI no mais profundo silêncio. Não tens fome, 
somente sede, pois te digo: muitos sentem sede de justiça, e se sentem 
distantes do caminho da água, do amor e da justiça.Portanto, suporta esse 
sacrifício para depois caminhar com passos firmes.

                          
          

EU vos quero firmes. Precisais ser mais humildes e vos deixar con-
duzir mais facilmente. Alguns duvidam muito. Não sois humildes e mansos 
para que EU vos conduza. 

Ainda tereis alguns dias de confusão, mas a tempestade está chegan-
do ao seu final.Tereis sofrimentos, angústias, calúnias e mentiras que pesam 
sobre vossos ombros, mas digo-vos: deveis confiar, pois era necessário que 
tudo isso viesse a acontecer para que a Igreja tome conhecimento e leve o meu 
Evangelho mais a sério.Os Sacerdotes levam tudo conduzido por leis huma-
nas, não estão percebendo que a cada dia, mais e mais, Filhos MEUS estão se
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distanciando dos MEUS caminhos e procurando em outras seitas o que não encon-
tram na Igreja e nos caminhos que lhes ensinei.

Portanto, Sacerdotes, procurai ensinar com simplicidade e Amor os MEUS 
Mandamentos, não compliqueis com vossas leis, estais seguindo coisas que não 
vos convém.  Levai as coisas do PAI mais a sério. 

Tereis que dar conta dos pequeninos que estão se afastando de MIM por 
causa das leis.

A vossa caminhada seja uma caminhada de simplicidade, assim como fui 
simples, ensinando a todos, chamando a atenção quando necessário. 

EU vos quero também simples como urna criança de colo, que não guarda 
rancor, que chora quando necessário, mas que na humildade perdoa e se deixa 
levar pelo PAI.

   

Ninguém vai ao PAI se não procurar seguir o MEU caminho. 
EU estou vos chamando à atenção, que as coisas do mundo não vos sejam 

mais importantes. 
Continuai deixando-vos conduzir por vosso MESTRE. 
Sede simples e confiai em MIM. Lembrai-vos que SOU o vosso SENHOR e 

tudo posso realizar. E só confiar.
Em verdade, em verdade EU vos digo: todo aquele que procurar andar com 

Amor e Paciência, esse verá a luz brilhar em seu caminho. 
Não vos deixeis conduzir por coisas que vos são apresentadas com muita 

facilidade. O vosso caminho é árduo e pesado, mas é de Amor e Gratidão.
Que ninguém procure desviar-se desse caminho.



35

O mundo está contaminado pelo mal. É preciso fazer alguma coisa para 
que MEUS Filhos acordem e sejam conduzidos para o verdadeiro Pastor.

Eu quero pedir-vos para que fiqueis mais atentos, quero falar-vos a respeito 
da Aliança Divina. 

É preciso que vós façais mais oração e jejum para que volte a Paz em 
vosso meio.Está acontecendo um verdadeiro desentendimento na Comunidade e é 
só através da oração e do jejum que será eliminado.

Quero falar-vos ainda que haverá em Lages uma destruição de muitas coi-
sas que pertence Igreja. É só alerta para que não aconteça outra vez o que veio a 
acontecer.

EU vos quero muito, procurai sempre, através de vossa humildade, deixar-
vos conduzir, para que EU possa guardar-vos sempre em MEU Coração.

Vós não sois capazes de imaginar o MEU AMOR por cada um de vós. 
Procurai sempre conservar os vossos corações puros de toda imun¬dície e 

guardai o que é de mais precioso que é o Amor ao próximo. 
Não queirais julgar-vos superiores aos outros, mas sede sempre simples 

e serenos.
Amo-vos muito e vos dei MINHA MÃE por protetora e amiga. 
Rogai portanto a ela e tudo será Paz e Harmonia. Quando for necessário, 

vos chamarei à atenção, pois quero-vos sempre firmes e fortes para conduzir as 
ovelhas para MEU rebanho.Não vos preocupeis se vos esqueci por alguns dias, se 
experimentaste alguns dias de abandono, foi uma experiência de um pagão. 

Assim se encontram, sobre toda a terra, a maioria dos Filhos MEUS. 
Portanto, lutai para que eles encontrem o verdadeiro caminho.

 
EU SOU o Caminho, EU SOU a Luz. Dou-vos MEU Coração para guardar-

vos de toda a falta. Eis aí MINHA Promessa. No MEU Coração há lugar para muitos, 
mas é preciso que cada um faça a sua parte. 

EU vos quero prevenir para que estejais preparados para muitas coisas. 
A MINHA doutrina deve ser anunciada por todas as partes do mundo. 
É preciso que estejais sempre alertas, pois em todos os momentos há al-

guém precisando de uma palavra amiga, de uma mão estendida. 
Ide pelo mundo e anunciai, ensinai aos outros tudo o que vos ensinei: o 

amor, a paciência, a humildade, a mansidão e logo o mundo encontrará a Paz tão 
procurada. 

Não vos sintais envergonhados quando alguém precisa de oração para
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curar-se do corpo ou da alma. Estendei a vossa mão e rezai, juntamente com essa 
pessoa e em MEU NOME pedi ao ESPÍRITO SANTO, que essa pessoa confie e 
logo se sentirá melhor.

Pois, a vós dei a força e o poder, quando enviei o ESPÍRITO SANTO no dia 
de Pentecostes, os meus ensinamentos foram para sempre.

Hoje ainda deveis fazer aquilo que ensinei aos meus discípulos, curar os 
enfermos, levar a Paz aos aflitos, levar o Amor a todas as pessoas com quem con-
versardes.

Quando alguém vier ter convosco sobre doenças ou qualquer outro prob-
lema, procurai com paciência, amor e oração, resolver tais coisas, pois é obra do 
ESPÍRITO SANTO que tais fatos venham a acontecer, pois sois para o mundo como 
luzes e deveis portanto agir como pontos de força e claridade para quem vive na 
escuridão. Ainda tem algum tempo para levar a Boa Nova pelo mundo, pois serão 
os últimos tempos antes que tudo seja renovado.

EU vos quero trabalhando continuamente para anunciar a Boa Nova para 
todas as pessoas. 

Não deixeis o sono tomar conta de vós, mas ficai bem acordados para que 
tudo que vos vem do PAI não passe despercebido.

Ainda tem alguns dias de aflição, mas logo tudo voltará a ter Paz e pode-
reis trabalhar tranquilos, pois a MINHA mão está a vos conduzir. Continuai sempre 
humildes e simples e vos guardarei em MEU Imaculado Coração, para vossa Paz 
e tranquilidade. 

              

Se quiserdes seguir-ME deixai tudo o que é deste mundo e segui-ME.EU 
quero vos falar que só a MIM deveis prestar glória e louvor. 

Não deis ouvido a outras coisas, ninguém chega ao PAI senão através do 
MEU caminho.EU venho vos falar essas coisas para que não vos deixeis levar pelos 
vossos caprichos, a vossa passagem por esse mundo deve ser uma peregrinação 
em busca de uma vida eterna. 

Portanto, não vos deixeis iludir por coisas como riquezas, dinheiro, luxo e 
tantas outras, que são capazes de vos desviar completamente do caminho do PAI. 

Procurai, primeiro, estar em profundo Amor com o PAI e com vossos irmãos e o 
resto vos será dado em abundância. Não venhais vos maltratar entre irmãos e vizinhos 
por coisas materiais ou herança.Cuidai para que o ódio e a vingança não tomem 
o vosso coração, pois a vossa maior herança está nas mãos do PAI ETERNO.
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Deixai-vos, em primeiro lugar, conduzir pelo ESPÍRITO DO PAI ETERNO e 
nada tereis a temer.

Já vos orientai a esse respeito através de MINHA doutrina quando passei 
pela terra, mas hoje, mais do que em outros tempos, vejo as Famílias se destruindo 
em ódio e vingança par causa dessas coisas.Quero deixar bem claro, que nenhum 
que estiver nesta situação entrará no Reino de MEU PAI. Deveis, portanto, lutar por 
vossos direitos, mas sem pisar nos vossos irmãos, pois tais coisas são condenadas 
pelo PAI e a ninguém se deu ou dará esse direito. Amai-vos principalmente em meio 
às vossas Famílias. Pais e Mães, procurai unir vossos Filhos desde pequeninos, 
plantai no meio de vós o amor, a humildade e a cari¬dade, para que quando cresci-
dos, não haja lugar para ódio e o rancor em seus corações. 

Amei-vos como deveis amar. Só isso agrada ao PAI. 
Não sabeis que deveis procurar caminhar em Paz e harmonia com todos e 

principalmente com vossos irmãos de sangue? Pois, o PAI, que está no céu, a todos 
dará a oportunidade de caminhar como verdadeiro Filho Seu. Mas é preciso que 
procureis andar na verdade e no amor, pois a vós foi  e continua sendo, prome¬tido 
um lugar junto do PAI ETERNO. Para isso fui ate vós, vos ensinei, derramei o MEU 
SANGUE, dei-vos a conhecer os MEUS caminhos e ainda hoje AMO-VOS muito.

Estou a vos ensinar para que nenhum venha a se desviar e a se perder.
Procurai sempre a verdade e nunca a mentira. Não duvideis e a vós será 

dada a recompensa eterna.

                                                                                                      

   
EU estarei sempre em vosso meio para ajudar-vos a caminhar, levando 

a todos o AMOR, a paz, a tranquilidade, o perdão, a justiça, a esperança e a fé; 
eliminando todo o ódio, toda raiva, toda violência, a injustiça, o desamor, a desunião.

Os Padres, os Bispos estão preocupados com o que está acontecendo. 
Eles sabem que também precisam acordar e trabalhar mais, para levar os Filhos 
MEUS para o reino de DEUS. 

Eles estão muito ligados nas leis humanas e se esqueceram de evangelizar 
os Filhos MEUS, de levar a verdadeira doutrina aos outros.

 Portanto, ide, vós todos levar a MINHA Doutrina, o MEU Man-
damento a todas as partes do mundo.Hoje, ainda, tereis que buscar al-
guém que se encontra nas trevas e levá-lo à Luz, ao caminho da salva-
ção.Quero-vos falar como está sendo conduzido o meu rebanho, quase 
sem nenhum esclarecimento sobre meus ensinamentos, simplesmente é
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ensinado poucas coisas, mas não é ensinado como se deve praticar o que ensinei 
aos meus discípulos.

É preciso pôr em prática todos os MEUS ensinamentos.Quero orientar-vos 
para que saibais como deveis fazer. 

A vossa caminhada deve continuar com passos firmes e largos, para logo 
atingir um número maior de Filhos MEUS, de todos os lugares. 

EU vos enviarei a todas as partes, devereis atingir todas as par¬tes do 
Brasil. EU estarei convosco para conduzir-vos e orientar-vos. Muitos que caminham 
convosco não estão acreditando em quase nada, não acreditam nas mensagens 
que estou vos enviando. Seria bom que estas pessoas viessem a acreditar. Não é 
bom que haja tamanha dúvida. 

Mas vou conduzir tudo para que não venha existir entre vós a discórdia. 
Procurai sempre perdoar e vos amar como irmãos.

Pedi a vossa MÃE que ELA sempre vos guarde e proteja a todos. 
Ainda venho fazer-vos um pedido: Não duvideis, pois EU SOU e sempre 

serei o vosso MESTRE, pois VIM para vos mostrar o caminho que deveis trilhar para 
a vossa salvação e a dos vossos irmãos.

A vós continuo a afirmar que se confiardes a vossa recompensa será a vida 
eterna.

   

Nem todos possuirão a vida eterna, muitos não chegarão no REINO DO 
PAI. EU SOU o caminho, o caminho que vos conduz ao PAI. 

Não vos deixeis levar por coisas passageiras, procurai sempre as coisas 
que vos levam ao PAI, que são a caridade, o amor, a união, a obediência, a humil-
dade.Procurai sempre uma vida digna para com o PAI e os Irmãos.

Eu vos quero orientar, pois haverá dentro de alguns dias na Comunidade 
uma falta de fé muito grande, alguns de vós irão se deixar levar por muitas conver-
sas e coisas desta vida, deixando as coisas principais esquecidas.

Cuidado para que, quando chegar o SENHOR, não vos encontre em tais 
situações, ficai alertas e bem acordados, para que, quando EU chegar vos encon-
tre firmes e preparados para a luta. Não vos convém ficar do lado de fora, EU vos 
AMO muito e para tanto vos orientei como deveis caminhar.Agora, está em cada 
um como deve prosseguir nesta caminhada, mas venho vos pedir e implorar que 
estejais com os vossos pés firmes e com o vosso coração sempre puro, pois vos 
AMO muito e conto com cada um para resgatar mais ovelhas para o MEU rebanho.
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Ficai com os vossos olhos bem abertos para que as coisas mundanas não 
vos atrapalhem e para que um dia possais chegar ao REINO DO PAI e tereis a vossa 
recompensa eterna.

EU estarei sempre convosco para vos ajudar a vencer todas as barreiras, 
mas sede humildes e simples.Confiai em vosso Mestre e Salvador Jesus.

   Se ouvis dizer que sois um só em MIM e que todos sois Filhos de um 
mesmo PAI, como podereis enganar-vos sendo Filhos de um mesmo Criador? 

EU SOU FILHO do mesmo Pai. Portanto, sois para MIM irmãos muito ama-
dos, fostes criados à imagem e semelhança do PAI. Por que quereis enganar-vos e 
pisar-vos mutuamente? 

Fostes criados como uma grande Família e deveis amar-vos como tal e 
usar de caridade para com todos; nisto alegrar-se-á o VOSSO PAI. 

Não andeis como Filhos desorientados e maldosos, já vos ensinei muitas 
coisas no passado  e ainda hoje venho pedir que vos ameis uns aos outros, assim 
como o PAI vos ama muito. 

Para isso mandou seu Filho Unigênito, para vos ensinar e vos lavar com 
seu precioso sangue. Hoje ainda tenho sofrido e dia¬riamente derramo MEU sangue 
para a salvação do mundo, através de muitos amigos MEUS, venho a padecer até a 
morte. Portanto amai- vos uns aos outros, para que no haja ninguém entre vós que 
tenha em seu coração alguma magoa ou rancor. 

Deixai  tudo e em primeiro lugar procurai reconciliar-vos com vosso irmão, 
pois não há lugar no reino do PAI para quem estiver com o coração endurecido. 

Venho mais uma vez vos pedir: não guardeis ódio ou rancor em vossos 
corações, amai-vos mutuamente para que o PAI que está no Céu também possa vos 
perdoar e amar como Filhos muito amados. 

Levai estes ensinamentos a todos os que vos procurar, pois o perdão é 
a chave para a sua salvação.Não entrará na casa do MEU PAI quem não souber 
perdoar o seu próximo, pois este não será digno diante do PAI. 

EU vos falo porque entre vós existe muita falsidade, ninguém, nem antes, 
nem agora e nem no futuro conseguirá enganar ao Criador. 

De nada adianta as vossas orações se o coração este cheio de ódio ou 
rancor. Sede humildes e mansos a tal ponto de as ofensas que alguém vos 
proferir não venham vos irritar.
Abençoai a todos os que proferirem calúnias, mentiras ou outras ofensas e
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o PAI, que tudo vê e tudo sabe vos abençoará e perdoará todas as vossas faltas. EU 
SOU o vosso MESTRE e assim venho orientar-vos e pedir que se cumpra a vontade 
do PAI.

Eu vos AMO muito e quero guardar-vos de toda impureza e falsidade.

             
   
Eu estou em vosso meio. O mundo precisa ME conhecer. Dentro de alguns 

dias devereis levar a todas as partes do mundo o que vos venho ensinar. Todos pre-
cisam chegar a conhecer a MINHA Doutrina. 

É preciso levar aos outros os ensinamentos, como curar o corpo e também 
a Alma.Muitos se encontram doentes por não saberem que, quando passei por este 
mundo, deixei bem claro que se deve impor as mãos uns sobre os outros em oração, 
para se desfazerem todas as impurezas e maldades. 

Deveis procurar ajudar uns aos outros. Procurai,  portanto a ajuda mútua 
para os seus males. Fostes criados à imagem e semelhança do PAI, também vos foi 
dado muito Poder da parte do PAI. Fazei uso deste poder, não para a vossa destruição 
mas para o vosso Bem e o mundo se tornará bem melhor. A Paz tão desejada por 
todos toma¬rá lugar em todas as partes da terra. Deveis orientar a todos para que fa-
çam uso deste Dom que o PAI lhes deu. Ainda mais: vim para junto de vós, ensinando 
tudo como deveis fazer, mas por muito tempo tudo ficou oculto.

Os meus sacerdotes não ensinaram aos Filhos MEUS como se defenderem 
e todos se encontram como ovelhas sem Pastor. 

Mas já é tempo de voltar atrás e pegar tudo o que ensinei e levar ao con-
hecimento de todos. Não tenhais medo de errar, pois hoje ainda estou a vos orientar 
conforme a vontade do PAI. 

Deveis agir de modo simples e sem demora para que todos com¬preendam 
e possam fazer uso dos meus ensinamentos. Ainda terão algum tempo, mas não 
muito, pois já está chegando a hora de que lhes foi falado em MEUS Evangelhos e 
tudo será consumado.

Não temais, continuai a vossa caminhada, pois estarei todos os dias a vos 
orientar e conduzir. Deixai-vos ensinar. Ide por todas as partes ensinando e praticando 
tudo o que vos ordenei que fosse feito. Agora, vos quero chamar a atenção, pois há 
entre vós muitos lobos vestidos com peles de ovelhas. Deveis tomar cuidado em tudo, 
estão a vos perseguir e procuram dia e noite atropelar a caminhada. Mas deveis con-
fiar plenamente em MIM e vos darei força para vencer todas as barreiras que se apre-
sentarem. Eu estarei convosco em todos os momentos e em todos os vossos passos.
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EU vou ensinar-vos para que tudo caminhe dentro da maior tranquilidade e 
Paz. Vós, quando vos reunirdes não comenteis nada de errado, fazei uma corrente 
de oração,  dai-vos as mãos e implorai ao PAI perdão pelos erros cometidos pelos 
Sacerdotes.

Rezai um Creio e três Ave Marias. Pedi a Virgem Santa que venha em 
vosso auxílio.

Traçai o sinal da Cruz e pedi que retire o maligno do meio dos MEUS Sac-
erdotes.Que todo o mal seja derrotado e que entre os Sacerdotes haja mais Paz e 
Amor, pois estão passando por um verdadeiro tempo de discórdia e angústia. 

Portanto, EU vos peço que procureis sempre, quando vos reunirdes, fazer 
orações e exortações sobre o mal que está a devorar os meus Sacerdotes. 

Não façais críticas do que está acontecendo com os Padres, deixai que EU 
os conduza e oriente. 

Fazei a vossa parte, que e a oração e perdão e EU mostrarei aos MEUS 
Sacerdotes toda a verdade. 

Eles ainda voltarão a vos pedir para ajudá-los a conservar o rebanho que 
está se dispersando.

Confiai em MEU Coração Imaculado e vos darei força e coragem para a 
longa caminhada. 

Ainda vos quero prevenir que deveis lutar contra o maligno que se encon-
tra em todas as partes e lugares. Ele está tentando derrubar por todos os lados 
os MEUS ensinamentos, mas deveis estar sempre prevenidos e atentos para que, 
quando vos acontecer as tentações, tenhais forças para eliminá-las.

Ficai alertas para não cairdes nas garras do maligno. 
EU estou a vos orientar, pois quando ele chegar deveis estar fortes e com 

vossos pés no chão, pois ele tem as suas astúcias e por todos os lados tenta vos 
enganar. 

Ficai sempre com vossos olhos bem abertos, para que não caiais na ar-
madilha que vos prepara com muita astúcia. 

Tenho vos dito estas coisas para vos orientar, pois vos AMO muito e quero-
vos sempre puros, sem mancha e prontos para trabalhar pela conversão dos Filhos 
MEUS.

Procurai sempre, em oração e jejum, fortificar-vos e estar seguros pela mão 
do PAI e sob a proteção da MÃE que vos AMA muito. 

EU estarei sempre ao vosso lado para vos ajudar em vossas dúvidas e 
aflições, no duvideis.
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Hoje é um grande dia. Hoje é dia do Senhor. Não só hoje, mas todos os dias 
deverão ser dedicados ao Senhor.

Deveis ficar vigilantes e alertas para quando EU vos chamar.Em todos os 
momentos, deveis prestar serviços e orações ao PAI, não deveis prestar culto so-
mente em vossas Igrejas, mas em todos os lugares e em todos os tempos. EU vos 
peço: levai aos outros todos os ensinamentos que TENHO vos enviado, não guardeis 
para vós, tendes o dever de levar tudo para os vossos irmãos em CRISTO.EU vou 
fazer-vos um pedido, para que, quando estiverdes reunidos, procurai sempre com 
AMOR refletir sobre MINHAS Palavras e Ensinamentos, pois deveis chegar ao con-
hecimento de toda a MINHA Doutrina e de todo o modo como deveis agir diante dos 
outros, curando-os, ensinando-os e mostrando a todos o caminho da salvação.Não 
fiqueis preocupados como deveis fazer, o que fazer, pois o dia de amanhã pertence 
ao PAI ETERNO.Não vos preocupeis com o que os outros dizem ou deixam de dizer, 
pois só a MIM deveis dar atenção e acreditar.Deveis toda a vossa caminhada às 
MINHAS palavras, não vos assusteis com o que de vós falam, ou com as pedras que 
há em vossos caminhos.Deveis lembrar que estais a ME ajudar a carregar a Cruz, 
a salvação do mundo e, portanto exige sacrifícios, renúncia, perdão e muito AMOR.

Quando não houver mais sofrimento sobre a Terra, então não haverá mais 
necessidade de sacrifícios, toda injustiça cometida pelos homens traz uma recom-
pensa agradável, pois na vossa caminhada muitas coisas injustas vos foram atribuí-
das por parte dos Padres, Bispos e outras pessoas.

Mas não vos deixeis abalar, pois deveis crer que ESTOU à vossa frente, a 
vos conduzir, a vos ensinar toda a Verdade, todo AMOR e Divindade dessa caminha-
da.Não vos é apresentado uma estrada de flores perfumadas, mas uma caminhada 
com muitas pedras. Não vos convém que entreis em aflição, pois é de MEU Agrado 
que sejais simples e humildes, para sempre lutar como verdadeiros soldados vigilan-
tes e atentos aos chamados do MESTRE que vos AMA MUITO.
  

Mensagem do Senhor a todos vós.Cristo vos envia uma palavra de Paz e 
de AMOR.Digo-vos que ESTOU convosco e vos AMO muito, conservai em vossos 
corações toda esperança e toda fé.Queridos MEUS, não vos digo que procureis 
sempre estar de bem com o PAI?Pois a vós quero desejar a Paz e enviar-vos todas 
as bênçãos e toda a plenitude que existe. A vós envio os anjos para vos proteger e 
juntamente com os Santos tenhais a glória e a Paz do Senhor.  
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Ouve o que vou te dizer: vou mostrar-vos as maravilhas dessa Obra, dessa 
longa caminhada.EU vos digo que se EU não vos conduzir não podeis seguir em 
frente.EU vos conduzo em todos os momentos.Chegará, porém, tempos em que 
andareis firmes, confiantes e vigilantes, pois deveis por em prática todos os ensina-
mentos e toda a sabedoria.Deveis estar fortes e revestidos do ESPÍRITO DE DEUS, 
de tal forma que o vosso caminhar seja de soldados fortes, que sabereis lutar e nada 
vos atingirá.Falo-vos ainda estas coisas para que também procureis, no temor do 
SENHOR, Santificar- vos e revestir-vos do ESPÍRITO DE AMOR E SABEDORIA.

Dei-vos por protetora e Mãe a Santa Virgem que sempre vos ajudará em 
todas as dificuldades.

   
EU SOU O VOSSO MESTRE.Fazei tudo o que já vos ensinei e ainda hoje 

estou a vos ensinar.Vós tereis muitos sofrimentos pela frente, não tanto mais com os 
Padres e com a Igreja, mas deveis sofrer pelos pecadores, para que muitos sejam 
salvos através de vós.Para isso, deveis ser fortes e corajosos.

Muitos sacrifícios deveis padecer pelos pecados do mundo. 
Tereis algum tempo de preparação e logo a vossa Comunidade será 

transformada e vós sereis como discípulos da Paz, do AMOR e da Esperança para 
muitos.A luz brilhará em vossos corações de tal forma que muitos vão ficar surpreen-
didos quando vierem ter convosco.

Tereis o poder da palavra em vossa boca a fim de evangelizar a todos. 
Eu ainda anuncio-vos que fiqueis calmos e serenos, pois muito sofrimento 

vos espera.O mundo corre um grande risco de destruição e haverá muito sofrimento.
Deveis preparar-vos para, com vossas orações, tornar toda essa dor mais 

amena e suportável, pois muitos vão entrar em desespero e haverá muita lágrima. 
EU vos quero vigilantes e em constante oração, prostrai-vos diariamente e 

pedi ao PAI que perdoe toda essa humanidade. O PAI, com sua imensa misericórdia 
e bondade vos atenderá.

Talvez entre vós tenha alguém que duvide muito e não leve nada disso a 
sério, mas EU vos venho advertir que tenhais cuidado pois não é bom que entre vós 
isso aconteça.Portanto vigiai e orai, para que vosso PAI que está no céu venha em 
vosso auxílio.

Não sabeis que sois do PAI e deveis um dia voltar para junto dele?Prestai-
lhe obediência, pois as vossas vidas a ELE pertence.EU vos digo que ainda resta 
algum tempo, mas não muito.Mas já é hora de pegardes as vossas armas e partir 
para a luta.Não fiqueis a esperar, pois vos dei a conhecer MEUS
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ensinamentos e ESTOU vos chamando à atenção, pois a hora é agora.Deveis partir 
para vossa caminhada e, com fé e coragem levar a Boa Nova a todos.Portanto não 
vos é justo que ainda fiqueis a esperar, pois EU vos digo: Ide por toda a parte en-
sinando, curando, batizando.Levando a Paz, o AMOR, a Fé e a Harmonia a muitos.

Não temais, mas ficai confiantes no vosso MESTRE que vos ama muito.

   

EU SOU o vosso caminho.Guardai-vos de toda impureza e de toda malícia.
Procurai estar sempre em união com aquele a quem deveis toda honra e 

todo louvor.Não vos deixeis levar pelas falsidades deste mundo, olhai as coisas que 
vos vem do alto com AMOR e guardai-as em vossos corações.EU e o PAI somos 
uma só pessoa e a vós enviamos o ESPÍRITO SANTO e toda a coragem, para que 
estejais fortes e cheios de Sabedoria.

EU e o PAI estamos a vos proteger e guiar em todos os momentos.
A vossa caminhada deverá ser de AMOR e CONFIANÇA, portanto, trabal-

hai com muita garra e deposição.Não sejais soldados cansados, mas lutai corajosa-
mente com vontade de vencer todas as batalhas, sejam elas perigosas ou traiçoei-
ras, mas com a vossa força e luta tereis de vencê-las.Dentro de alguns dias tereis o 
retiro.Preparai-vos com muito AMOR e Carinho, pois vai nascer um Rebento Novo 
entre a Comunida¬de.

Tereis que ter a coragem e a formação para acolher tudo com o coração ab-
erto e cheios de confiança.Deixai-vos conduzir: vou revelar-vos muitas maravilhas.

Sede mansos, para com vosso coração aberto acolhê-las com AMOR e 
Carinho.

Vós estais muito ansiosos por estes dias de recolhimento e EU vos afirmo 
que esta¬rei no meio de vós em todos os momentos. Mas tomai cuidado, pois tam-
bém o mal se fará presente para vos atrapalhar de diversas formas.

Ficai atentos e vigilantes, pois não sabeis de que forma irá se apresentar. 
Quando isso vier a acontecer, clamai pelo MEU NOME, para que se afaste toda a 
raiva, orgulho, inveja e desunião.

Não vos deixeis conduzir por estas coisas.Afastai toda a má língua que por 
ventura venha a surgir; que não haja entre vós a discórdia, pois não vos convém 
que isso venha acontecer em vosso meio.Deveis agir como Verdadeira Família, pois 
é assim que OS OLHOS DO PAI vos veem.Perdoai-vos e não guardeis nada em 
vossos corações que vos venha machucar.Mas na maior simplicidade, perdoai-vos 
e amai-vos e vereis então as maravilhas que se realizaria em vosso meio. O 
PAI vos ama muito, mas vos quer puros e cheios de Confiança e AMOR.
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Fostes para o PAI Verdadeiros Filhos escolhidos para uma missão bela e uma 
caminhada com muitos passos, pois tendes um mundo a evangelizar e levar a Boa 
Nova a todos.

Ficai vigilantes e atentos, para que quando o PAI vos chamar, estais sem-
pre prontos para O atender.Não leveis o retiro com leviandade, mas ficai ligados a 
todos os acontecimentos e procurai em silêncio guardar tudo em vossos corações.

Louvai e agradecei a DEUS por ELE vos ter escolhido.Do alto vos serão 
enviadas muitas bênçãos e um coro de anjos para o vosso adormecer.A Virgem 
Santa estará convosco em todos os momentos. Não duvideis, a vós será dada a 
graça de verdes com vossos próprios olhos.Ficai em silêncio e em oração durante os 
dias que antecedem.Procurai ficar de bem com todos, para que os vossos corações 
não se perturbem. 

Eis uma mensagem de amor e confiança.Toda vez que entrardes em vosso 
quarto, fechar a porta e pedir ao PAI em MEU NOME, EU estou do vosso lado, para 
junto do PAI, levar toda a vossa súplica e oração e o PAI, na sua imensa bondade, 
vos atenderá.EU vos quero prevenir que o mundo está em grande perigo, muitas 
coisas tristes estão para acontecer, mas não deveis vos inquietar, pois tudo está 
NAS MÃOS DO PAI.ELE, com a sua misericórdia, desviará toda a violência e toda 
força da destruição, mas deveis, dobrar os vossos joelhos e implorar ao PAI que 
afaste todo derramamento de sangue.Deveis fazer um dia de jejum e muita oração.
EU estarei junto ao PAI intercedendo por toda a humanidade.

A vossa Mãe está a derra¬mar lágrimas de profunda dor pelos inocentes 
que estarão à frente das batalhas.TUDO ESTÁ NAS MÃOS DO PAI.Pedi, portanto 
perdão ao PAI pelas culpas de toda a humanidade.Se o PAI não desviar a sua cólera, 
haverá muita dor e devastação sobre a Terra e em toda a humanidade. Milhares e 
milhões vão derramar inocentemente o seu sangue.Sede insistentes e implorai ao 
PAI pela misericórdia divina.Se isso não acontecer, haverá um manto de dor sobre 
a Terra, não será somente de um dia mas de muitos e muito tempo.Em meio à hu-
manidade, por longos anos, haverá sofrimento e dor.

Vossa MÃE está a se manifestar e pedir que os Filhos do mundo voltem-se 
para o caminho do PAI, mas grande dúvida toma conta da humanidade.

Lágrimas de sangue e dor cobrirão as suas faces se não tiverem os seus 
corações arrependi¬dos e se não se voltarem ao PAI.

 Pois nas mãos do Pai está toda a vida e toda a destruição.Filhos meus, con-
vertei-vos e arrependei-vos, pois ainda há tempo EU vos digo, deveis derrotar
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o mal que está tomando toda a humanidade e tende a coragem de destruir o ma-
ligno, pisando-lhe a cabeça como a SANTA MÃE DO CÉU, que sem medo o fez.

Tende vós também Fé o suficiente para destruí-lo.
Não temais, pois, se confiardes e acreditardes, todo o mal será destruído 

e eliminado.
Toda a arma maligna terá a sua destruição e em vosso meio voltará a reinar 

a Paz.
Mas para que isto aconteça, deveis entrar em profunda oração e implorar 

ao PAI que venha com sua misericórdia infinita. 

   

Hoje ainda vos quero reunidos para fazer oração e louvar ao SENHOR.
Será uma preparação para o vosso retiro.
Agora devo orientar-vos a respeito de vossa caminhada, a qual está se 

colocando dentro da Igreja.
Mas ainda haverá muita luta.
De agora em diante, caminhareis mais unidos com os sacerdotes e assim 

se tornará mais fácil a comunicação com muitos Filhos meus.
A vossa caminhada deve ser sempre de AMOR e Gratidão.
Deveis ser cativantes e em vossas faces estar sempre à alegria e em vosso 

coração a humilda¬de, o amor e a paz. Em vosso espírito a pureza e a coragem de 
sempre.

Como soldados vivos e espertos, devereis estar prontos para a luta, pois o 
PAI conta com Filhos fortes e corajosos. 

Estais a obedecer realmente o PAI que vos enviou.

 

EU estou a falar-vos, pois outras coisas ainda acontecerão. 
Ninguém mais do que os Filhos MEUS serão atormentados pela serpente 

maligna.
Preparai-vos,  em vosso meio ainda aconte¬cerá muita luta, o mal está  

muito a vos atrapalhar.
Estais deixando-vos envolver rapidamente, é preciso que vós reajais e com 

todas as vossas forças derroteis o mal.Ainda há 
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 entre vós muitas dúvidas e muita falta de fé.EU vos digo que procureis 
andar mais fortes e lançar-vos a caminho do serviço do SENHOR.

   

EU SOU O SENHOR DA VERDADE.EU SOU A VERDADE.Vou enviar-vos 
algumas palavras de AMOR e Paz.Procurai andar sempre de bem com vosso irmão, 
pois só assim sereis reconhecidos como Filhos amados.Que no semblante de cada 
irmão esteja estampada A FIGURA E A IMAGEM DO PAI que o criou.Procurai não 
prejudicar ou magoar a nenhum irmão, pois deveis viver como uma grande família 
do PAI. Não deveis discutir ou viver com intrigas em vossas famílias, por causa de 
herança ou bens materiais.

Deveis sim, tratar a todos da melhor forma possível, que nenhum queira, 
com sua ganância, vir a prejudicar ou maltratar ao seu próximo, pois de nada vale 
perante o PAI DO CÉU tais atitudes.

Quem de vós estiver mais perto de MIM, procurai fazer o outro entender 
que não é reconhecido como Filho do PAI quem assim pro¬cede.Perdoai-vos, amai-
vos e vivei como uma verdadeira Família.De nada vos serve todas as riquezas deste 
mundo, deveis sim, tomar cuidado para não perderdes o vosso lugar junto ao PAI, 
que vos criou e vos ama.Que vosso proceder seja justo e certo, pois em nada vos 
ajudará aquilo que não vos pertence.Que o orgulho não vos atrapalhe neste pouco 
tempo de peregrinação.Pre¬parai-vos para a Vida Verdadeira e Eterna.

Se em vossos corações não reinar o AMOR, a Fraternidade, a Caridade e a 
justiça, não sereis reconhecidos como Filhos do PAI DO CÉU.Lembrai-vos que nas 
MÃOS DO PAI está toda a vossa existência. O dia de amanhã não vos pertence, de-
veis por isso estar de bem com vossos irmãos e com o PAI que vos criou.Amai-vos e 
tenhais em vossos corações a humildade, a qual não venha só de vossa boca, mas 
que saia do fundo de vosso coração, pois ao PAI não podeis enganar.

Eu vos chamo à atenção, pois o PAI conhece todo procedimento enganoso.
Praticai um procedimento verdadeiro e justo, para que justo seja também 

o vosso julgamento junto do PAI. Em vosso irmão deveis reconhecer a imagem e 
semelhança do PAI, que vos criou à sua imagem e ama a cada um infinitamente.Eu 
vos digo: Amai-vos e perdoai-vos e tereis a certeza de que também o PAI vos per-
doará de todas as vossas faltas.Praticai entre vós a verdadeira Justiça, o AMOR 
e a Fraternidade.
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EU SOU O VOSSO MESTRE.QUERO A VERDAE, que não haja entre vós 
falsidade ou mentiras.

Hoje ainda vou revelar-vos muitas maravi¬lhas, mas sede o mais simples 
possível.Talvez alguém venha atrapalhar-se, mas não fiqueis irritados com tal situa-
ção, pois em vosso meio se encontra a tão QUERIDA MÃE.

Falai à Irmã que ela precisa exortar com mais força todo o mal que se 
encontra entre os Sacerdotes e a Igreja.Deveis evitar todo o mal entendido, mas de 
joelhos clamai ao PAI por toda essa situação, pois a vós dei o poder e só a vós confio 
essa missão.Procurai fazer tudo o que vos tenho ordenado e ensinado.

Alguém precisa se entregar para que as portas da Igreja se abram e tudo 
seja feito conforme a vontade do PAI.

Quero-vos orientar sobre o que está acontecendo: o mundo está vivendo 
em verdadeira escuridão, pois o PAI foi abandonado pelos Filhos.

Se vós soubésseis como o PAI vos AMA, não haveria a desunião, o desa-
mor, o ódio e a raiva entre nenhum de vós.Deveis ainda procurar, com AMOR e 
Confiança, unir as vossas forças, para que haja a Paz, o AMOR e a Fraternidade.

   

Eu preciso vos falar que ainda duvidais.
O mundo está muito desligado do PAI e EU estou morrendo diariamente de 

dor e sofrimento.Ninguém vai ao PAI sem conversão.
Agora EU quero que escrevas e mostres aos outros a miséria que vós sois. 

Todos precisam caminhar juntos para chegar ao PAI.Se vós não fizerdes o que já 
vos pedi, não vereis A LUZ DO PAI.É preciso que cada um faça a sua parte.

Agora VOU enviar mensagem muito forte para que não haja entre vós a 
preguiça e que não vos acomo¬deis, porque se isso vier a acontecer o PAI não vos 
perdoará e sentirá nojo de ter-vos posto diante de uma missão tão linda e sublime.

Vós precisais lutar, pois o mundo está cada dia mais na escuridão.
Eu pedi um retiro de jejum e silêncio, mas, pelo contrário, vós ficastes preo-

cupados com vossos pratos e sem um pouco de silêncio.
Obedecei a quem está a vos conduzir.Deveis obediência ao PAI, que ME 

enviou para conduzir esta obra maravilhosa e que será a solução para os Filhos 
MEUS.Agora quero falar à Irma que ela deve fazer um silêncio, mas não deve parar, 
pois EU tenho pressa.Os filhos meus estão a cada dia se distanciando e se per-
dendo por falta de evangelização.Não temais ninguém vai vos fazer mal, pois a MÃO 
DO PAI está a vos proteger.Ainda tem tempo para contemplar, pois ainda restam 
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algumas horas.Todos devem ser fiéis e fazer o que é da vontade do PAI enquanto 
há tempo.

A Irmã precisa logo começar a evangelizar, pois as minhas ovelhas estão 
a se perder.

Para isso vou mandar o meu ESPÍRITO SANTO sobre cada um de vós e 
tão logo, ide pelo mundo e procurai com muito AMOR levar a Boa Nova às nações.

Não é só para vós, mas sim para todos!
Ou vós estais pensando que deveis guardar só para vós?Eu vos digo que 

não vos preocupeis com os Sacerdotes, é necessário que tudo isso aconteça, mas 
EU estou a conduzir tudo.Deveis obediência tão somente a MIM.

Agora descansai, pois vos quero fortes e cheios de coragem para preparar-
vos ainda melhor.

O PAI VOS AMA MUITO.

Quando todos se foram, restaram somente alguns para confirmar o que 
havia acontecido.Tudo se transformou em luz.Havia alguém que se manifestou e 
então foi lhe tapado a boca. Porém, entre vós encontra-se uma grande força: supor-
tai todas as provações.

Ainda precisais de moldura e só então estareis prontos para que se der-
rame sobre vós o ESPÍRITO DO PAI.

Ficai em silêncio, preparai-vos durante quarenta dias para que, quando vier 
a acontecer, tenhais o vosso ESPÍRITO inundado pelo PODER DO PAI.

Ainda deveis ficar em silêncio, pois vou revelar-vos tudo sobre a Terceira 
Obra.Ensinarei como deveis agir, recolhei-vos e ficai à escuta.

Seria bom que vós ficásseis unidos em pessoa e espírito. Nada vos pode 
atrapalhar. Alguém deverá conduzir tudo que é deste mundo para vós. Desligai-vos 
de todos os outros acontecimentos.

Deveis entrar em deserto e escutar a minha voz. Não vos preocupeis, con-
duzirei tudo.

Para isso, vos darei o local e o tempo necessário.
Em silêncio deveis ficar.
Agora ficai a escuta, mas não precisais temer, pois estou a vos segurar e a 

vos alimentar com o maná dos Anjos.
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Quero que ides e anuncieis o meu evangelho. Para isso vos darei o conhe-
cimento da palavra.

Quando isso acontecer, sereis chamados a catequizar. Aceitai com todo 
amor e confiai em MIM.Dar-vos-ei força e coragem para saberdes como fazer para 
abrir as portas da Igreja, para que possais por meio dela chegar a todas as partes do 
mundo.Eu estarei à frente de todas as intrigas, vou levar os Sacerdotes para junto 
de vós e, bem mais cedo que estais a pensar tudo se fará.

Ainda haverá lutas e tropeços, mas sereis acolhidos com toda certeza pela 
Igreja de DEUS. O SENHOR vos conduz.Deveis para isso levar tudo com muita 
calma.Está à frente de tudo isso uma enorme pedra que deve ser destruída com 
muita força e cora¬gem.

Deveis construir um novo mundo para que as pessoas tenham a certeza 
de um DEUS VERDADEIRO E PODEROSO.Quando dentro das famílias reinar o 
AMOR, muitos dobrarão os joelhos e clamarão ao PAI para que haja dentro da Igreja 
una renovação.Acau¬telai-vos, pois a vossa missão é de AMOR profundo e de força 
extraordinária e a vós é dado do alto o poder e a coragem.

Eu estarei à frente de tudo, mas preciso de cada um de vós, pois a vós foi 
confiada tamanha missão de Divindade.

Ninguém poderá vos entender, pois não é de vós que vem tais coisas, mas 
sim do PAI que VOS AMA MUITO.O ESPÍRITO SANTO esta a vos Proteger e Ilumi-
nar.  

Então disse Jesus:
Ninguém pode seguir as minhas pegadas, sem ser moldado e refinado 

como ouro e sem que seu espírito esteja em Paz com o PAI, isto é, sem que sua 
alma esteja em estado de graça, iluminada pela LUZ DO ESPÍRITO DE DEUS.

Estais a preparar-vos para que quando chegar o ESPÍRITO DA VERDADE 
vos encontre completos e puros, para que em vós venha fazer morada o ESPÍRITO 
DE LUZ. Tende paciência, pois ainda não é chegada a hora, mas está próxima.

Como deveis saber, em pouco tempo estareis a caminhar e a evangelizar, 
mas para tanto é preciso que vossos pés se encontrem com muita firmeza, pois 
suportareis fardos pesados e dias difíceis.Não vos espera um caminho de flores, 
mas uma humanidade descrente e selvagem, onde suportareis dias difíceis e dolo-
rosos.Não serão dados cursos e palestras, mas sim a evangelização, a pregação 
da Palavra.

Não serão necessários templos ou salão para a vossa pregação, mas sim 
deveis caminhar e em vosso caminho acontecerá à pregação.
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Não vos preocupeis como acontecerá, pois em vos habitará o ESPÍRITO 
DO SENHOR.Quanto ao tempo EU vos digo: está próximo.

Em todos os lugares vos receberão de formas diferentes, com mais entu-
siasmo ou até com certo desprezo. Mas não temais, pois não vos acontecerá nada 
que vos atinja, pois a MÃO DO PAI estará a vos proteger.

Deixai-vos conduzir mansamente e sede dóceis, para que em vós venha 
reinar o ESPÍRITO DE LUZ e da VERDADE.

Agora volto a pedir que deveis reunir-vos para que juntos possais fazer tudo 
conforme a vontade do PAI.Ainda hoje vou ME revelar, em mensagem, dar-vos-ei o 
local certo, pois deveis ficar somente à minha escuta e fazer a vontade do PAI.

Não vos preocupeis, pois somente algumas horas serão necessárias e, 
durante este tempo vos será dado a conhecer como retirar a pedra que fecha as 
portas da Santa Igreja.

EU VOS MOSTRAREI onde está a CHAVE, é necessário que isso acon-
teça, pois tenho pressa, a salvação precisa chegar até os Filhos MEUS com urgên-
cia.Ficai à minha escuta e à minha obediência e tudo se realizará conforme a von-
tade do PAI que VOS AMA MUITO .

  

Ouve e escreve.Assim fala o Senhor:
Como pode alguém servir a DEUS sem se deixar conduzir pelo PAI que 

o criou?Dai graças a DEUS em vossas fraquezas, pois o PAI vos revestirá com a 
doçura do ESPÍRITO DA VERDADE e do AMOR.Não vos preocupeis com o vosso 
corpo, mas deixai-vos conduzir pela MÃO DO CRIADOR.EU ESTOU a falar-vos, 
pois muitos de vós estais cansados, mas deveis dar graças e louvor ao PAI.

Quando fordes “nada”, o PAI será em vós, ficai em oração e procurai estar 
de bem convosco mesmos e com vossos irmãos, pois em pouco tempo habitará 
em vós o ESPÍRITO DE LUZ e AMOR VERDADEIRO.Ainda estais a preparar- vos, 
mas em breves tempos o PAI derramará sobre cada um de vós o SEU ESPÍRITO 
SANTO.EU ESTOU a falar-vos, tenho pressa, mas ainda não vos preparei, quan-
do isso vier a acontecer sereis para o mundo raios de Luz Divina.Vou revelar as 
minhas maravi¬lhas e nada mais vos amedrontará, pois o mundo vos espera cheio 
de angústias e dor.Segui em vossa oração.

O mundo esta vivendo em clima de dor e destruição, ainda muitos inocen-
tes serão ceifados, poucos restarão, a destruição será como um fogo destruidor.

Todo mundo será atingido, muitos de vossos filhos e filhos de vossos filhos 
sofrerão as conseqüências da destruição causada pelo poder do homem.
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Preparai-vos para os dias que vos esperam, serão negros e de grande dor, mas que 
a vossa esperança seja depositada nas MÃOS DO CRIADOR que é PAI e consola-
dor.Não desanimeis, pois deveis dar testemunho e ser luz para vossos irmãos.

A guerra mais pesada e temível será a fome e a peste, pois o que o PAI 
criou será destruído pela mão daquele que ele fez de mais precioso, que é o homem.

Só a ele foi dada a inteli¬gência e a IMAGEM DO CRIADOR.
Só ao homem foi dado o poder e inteligência diante do CRIADOR e re-

sponderá por tamanho ato de violência e desordem. A paz, que é o dom mais pre-
cioso e o AMOR, que é o mais belo e rico, foi desrespeitado e destruído pelos Filhos 
Queridos do PAI.Pedi e implorai ao PAI o perdão, pois não existe em meio à ta-
manha selvageria, sequer um momento de arrependimento.

Sede meus imitadores e, com vossos corações arrependidos, implorai ao 
PAI o perdão por tamanho sofrimento, pois se trata de animais violentos e destru-
idores.São de tamanho espírito maligno que nem sequer merecem ser chamados 
de Filhos do PAI.Sede mansos e humildes lançai para o alto um clamor de perdão 
e misericórdia e o PAI, com sua bondade infinita, derramará a sua proteção e dará 
o seu perdão para toda a Comunidade.Sede imitadores de Maria, que sob seus pés 
destruiu a serpente maligna, pois é chegada a hora em que será destruída e lançada 
no abismo e nunca mais terá poder sobre os Filhos do PAI AMADO.

Mas antes que isto aconteça, terão muitas dores e lágrimas, pois é terrível e 
lastimável a devastação sobre a Terra.A vós darei força e coragem, pois muitos vos 
esperam e estarão em desespero e sem forças para seguir em frente.

Uni-vos, sempre mais e mais em oração e irmanai-vos em espírito e frater-
nidade.Que as vossas famílias unam-se no AMOR e vivam entre si como irmãos.

Procurai aproximar-vos de vossos filhos, pois a eles ESTOU a preparar e 
OS QUERO todos unidos, como verda¬deiros Filhos do PAI, que AMA a vós e tam-
bém a vossa descendência.

   
SOU EU QUE VOS FALO, portanto, não duvideis.
De agora em diante tudo será diferente: não mais haverá entre vós tantas 

dúvidas, mas ainda é necessário que vos purifiqueis mais e mais, pois vos quero 
em uma santidade plena e perfeita.

A Terceira Obra é só Divindade e Luz.Vós não podeis sequer imaginar a Bele-
za e a Divindade que é a Terceira Obra.Não tendes ainda a preparação para suportá-
la, deveis estar em plena e completa confiança para, então, em vós brilhar o que há de
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mais sublime e DIVINO, que é o ESPÍRITO DA VERDADE.
Não vos entristeçais, estou vos moldando lentamente e delicadamente. 

Quando isso acontecer, devereis estar preparados e molda¬dos e, aí sim sereis 
para o mundo Luz e Força.A MEUS Após¬tolos, EU os instruí e ensinei durante 
algum tempo. Isto também vos é necessário, porque deveis brilhar com a Verdade, 
a Fé e a Coragem de Verdadeiros Filhos de DEUS.Tende paciência e deixai-vos 
conduzir mansamente.A cada um darei o que lhe convém, pois sois uma só Família.
Mas vos peço, não deixeis entrar em vosso meio o ciúme, a inveja e a raiva. Eles 
já estão se manifestando.Lutai para que tais coisas não venham criar raízes, pois 
não vos convém que isso aconteça.Para serdes fortes e ven¬cerdes estas barreiras, 
sustentai-vos com a oração e a Eucaristia, pois sereis tentados e em vosso meio 
existe a semente do mal.Deveis tomar cuidado e ficar vigilantes, pois não sabeis 
de que forma irá se apresentar.Orai e ficai alerta.Ainda tenho a vos falar que deveis 
estar sempre confiantes, pois ao vosso lado está o vosso MESTRE e SENHOR.

Agora quero vos falar a respeito de cada um, pois é preciso que se fale.
Dar-vos-ei um lindo e suave caminhar até chegar habitar em vós o ES-

PÍRITO DO PAI.Alguns serão nessa caminhada, a mãe para todos, pois a eles serão 
dados a bondade e o amor maternal.A outros QUERO PEDIR mais simplicidade e 
humildade, pois belos dons vos TENHO reservado, falta da vossa parte ser simples 
e ter unidade com todos que os que vos rodeiam. Ficai à escuta e não vos la-
menteis, precisais ser mais corajosos, usar e desenvolver a vossa fé e dons.Não 
vos lamenteis tanto e deixai-vos conduzir mais pelo SENHOR, não façais rejeição e 
entregai-vos nas MÃOS DO MESTRE e ELE realizará em vós maravilhas.

A vós ainda resta muito sofrimento e dor, pois tendes como missão os 
vossos familiares.Fostes escolhidos por MIM e, portanto, deixai-vos conduzir, pois o 
vosso caminho será de espinhos e dor, mas não vos deixarei, ESTAREI SEMPRE a 
vos segurar pela mão.Mesmo nas horas mais difíceis, tomai cuidado e ficai atentos, 
pois sereis fortemente tentados pelo mal.Entre os irmãos de sangue existe uma 
verdadeira guerra e vos atingirá com muita força, portanto, ficai em oração e vigiai.
Todos os vossos amigos terão que vos dar força e oração.Procurai de todas as 
maneiras ficar nas MÃOS do SENHOR e MESTRE, sereis duramente sacrificados, 
mas vos foi entregue tamanha missão e só através de vosso sofrimento que deverá 
acontecer o Perdão e o AMOR em meio aos irmãos, portanto, preparai-vos.Ainda 
aos outros tenho reservado um caminho de luta.
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Escreve assim: SOU EU que vos falo, não duvideis, pois vos AMO muito, 
quero-vos bem instruídos para que quando vier o ESPÍRITO DA VERDADE estejais 
prontos para suportá-lo.Agora deveis estar em oração e calmos. Não fiqueis inqui-
etos, pois deveis agir como FILHOS AMADOS DO PAI. Deixai-vos conduzir, pois é 
com AMOR que vos ESTOU preparando.

Quando chegar o grande dia, em que habitar em vós o ESPÍRITO DE 
DEUS, sereis para o mun¬do luzes de tamanha força e coragem, que nada vos ame-
drontará. Deixai-vos preparar com paciência, pois está próximo o tempo que a vós 
falo. Quando entrardes para a Terceira Obra, estareis revestidos com o ESPÍRITO 
DE AMOR E PAZ.Essa caminhada é a mais bela e sublime, dentro da Terceira Obra.

Deveis ser como jatos de transmissão e confiança, nem sequer podeis 
imaginar como isso se fará e é para isso que vos preparo e vos quero limpos de 
qualquer impureza.Ainda vos falo que em nenhum momento deveis duvidar ou em 
vossos corações guardar um instante de ódio ou rancor, pois não vos quero falsos 
ou impuros.Lutai e trabalhai  convosco mesmos para que não fiquem em vós restos 
do passado, renascereis em uma vida nova para que de vossa boca seja anunciada 
a Boa Nova às nações.Tudo o que vos atrapalha, arrancai e jogai fora para que 
não vos sirva de tropeço. Aceitai com AMOR e paciência todos os sofrimentos que 
tendes a suportar, pois é assim que vos preparo.

 Nenhum pai que ama o seu filho não deixa de lhe chamar a atenção, para 
isso vos tenho provado e experimentado.Não vos obrigo a nada, só vos chamei, mas 
tendes a liberdade de escolha. Sois filhos livres, mas não temais se não quiserdes 
seguir o meu chamado, não deixarei de vos amar.Preparo-vos um lugar junto aos 
Anjos e Santos, por isso, não tereis do que vos arrepender. 

Eu vos chamo com carinho e amor. Vem e segue-ME, pois deveis ser para 
o mundo os jatos de amor e esperança. Mesmo nas horas mais difíceis deveis con-
fiar, pois estou sempre a vos segurar e sustentar.Guardo-vos em meu coração.

   

Quando o ESPÍRITO DA VERDADE vier habitar em vós, sereis para o mun-
do como relâmpagos vivos, tereis ao vosso alcance as virtudes dos Santos.Como 
pode habitar em vós o ESPÍRITO DA VERDADE se estais habitados pelas coisas 
do mundo?

Deveis primeiro desfazer-vos de tudo o que é mundano e falso para que 
venha sobre vós a Divindade e vos habite eternamente.Desfazei-vos de tudo
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o que vos atrapalha, lançai toda impureza, injustiça, falsi¬dade, desamor, desunião, 
mentira e tudo o que vos atrapalha, para longe e só então habitar-vos-á a palavra, a 
verdade, o amor, a justiça e a Divindade do PAI.

Não façais do vosso templo um covil de impurezas, mas preenchei-vos do 
ESPÍRITO DA VERDADE e LUZ.Lutai com todas as vossas forças para não ficar 
nada que venha vos atrapalhar.Sede mansos e simples e tudo se fará.

Dizei todos os dias o vosso “SIM” e dentro em breve tudo se transformará e 
brilhará em vós com imenso clarão.A vós enviarei do alto bênçãos divinas.

Ficai em oração e tudo se fará em breve, EU vos conduzo e vos tenho em 
MEU CORAÇÃO IMACULADO.AMO-vos muito e vos preparo com carinho e delica-
damente para não vos machucar, pois vos quero fortes e autênticos.

Deixai-vos con¬duzir. Quando vos encontrardes fracos e cansados, não 
desanimeis, pois ESTOU vos segurando pela mão.

Deveis procurar em silêncio dizer-ME tudo o que vos preocupa. E EU esta-
rei à escuta e tudo vai sendo eliminado e purificado, pois sois para MIM como ovel-
has mansas.Guardo-vos com muito carinho e com todo cuidado, perdoa-vos tudo, 
pois vos guardo em meu rebanho e vos AMO MUITO, quero-vos limpos e perfeitos.

Deveis para tanto, confiar-ME todos os vossos problemas e EU os elimi-
narei, pois vos AMO MUITO. Agora EU quero vos falar a respeito de tudo que vos 
espera.Deveis ser fortes, pois ainda muitas injustiças estão a vossa frente, tereis 
verdadeiras barreiras a atravessar.Hoje vos falo a respeito da Irmã Gertrudes. Ela 
terá ainda momentos difíceis. Ela estará à frente de uma Igreja com idéias e cos-
tumes diferen¬tes, mas EU a escolhi e a conduzo, pois deve ser ensinada e leva¬da 
a minha doutrina, como EU a ensinei a todos, quando passei por este mundo.

Não será fácil, pois muitos não compreenderão, mas é necessário que isto 
aconteça.Tenho ME colocado à frente de todas as situações, mas necessito de al-
guém, pois, há muito, fui morto para calar a minha voz, mas vivo estou e preciso ME 
manifestar e é através dos Filhos MEUS que REALIZO todo o Plano de SALVAÇÃO 
para o Mundo.EU a conduzo em todos os instantes. Ela é para MIM como uma rocha 
de Água Viva, onde se encontra toda vida e toda força, para uma abertura entre 
todas as nações.A porta é de concreto pesado, mas EU mostrarei onde se encontra 
a CHAVE e como atravessá-la. 
Ainda haverá luta, mas está chegando ao fim e quando isso acontecer, aí sim, 
podeis vos lançar a evangelizar e anunciar a Boa Nova para todas as gera-
ções, pois em vós brilhará a luz da verdade e do amor e tudo se fará cumprir.
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Assim fala o SENHOR de todas as coisas: EU vos enviarei outra mensa-
gem de AMOR e confiança.Ficai à MINHA escuta.Deveis preparar-vos e confiar to-
dos os momentos em vosso MESTRE.Sem ter confiança plena não vos será dada 
a conhecer a verdade e a luz.Deveis abandonar-vos nos braços de vosso MESTRE 
e SENHOR, para que ELE como um soldador possa vos aquecer e moldar fazendo, 
de cada um, uma peça de grande valor.Não temais e não fiqueis preocupados como 
será, pois vos tenho em MEUS Planos há muito tempo, mesmo antes de vossa ex-
istência quando ainda os vossos olhos não tinham visto a luz do dia, eu já vos tinha 
em MEUS Planos e com AMOR DEI-vos O SOPRO de VIDA.Agora vos preparo com 
AMOR ainda maior, pois a vós DAREI do MEU ESPÍRITO para que renasçais para 
uma vida ainda melhor e para que vossos irmãos recebam a salvação e a vida eterna.
EU AMO a cada um de vós e com muito cuidado vos quero moldar e realizar em vós 
todas as manobras necessárias.Deixai-vos conduzir e em vosso espírito reinará a Paz 
do SENHOR.Quero agora falar-vos a respeito da Terceira Obra, para que quando, ela 
chegar, vós já estejais como criancinhas em um jardim de infância, pequeninos, mas 
com algumas instruções e noções, pois a vós será dado a conhecer como um estudo 
contínuo e longo.

Deveis ser como crianças e com paciência e AMOR deixar-vos conduzir.
Hoje EU vos levo pela mão para que vós não caiais e venhais a vos ferir.
A Irmã receberá toda a grandeza e darei a ela o poder de ver e sentir as 

maravilhas desta obra infinita, mas quanto a vós, tereis muito a aprender.
A ela darei a conhecer tudo, pois é necessário.A ela dei a conhecer desde o 

início desta caminhada e agora, mais do que nunca, vou prepará-la, darei a ela toda a 
humanidade, abrir-lhe-ei as portas que se encontram fechadas e pisoteadas, tomarei 
o cuidado para não ferir ninguém, pois AMO a todos, mas serei forte e vigoroso para 
que se abram todas as portas fechadas, pois é chegada a hora e o momento esperado 
para a salvação do mundo.Se necessário, lançarei mão das ferramentas pesadas e 
derrubarei os ferrolhos, pois é necessário que se lance para o mundo a palavra da 
salvação e que seja eliminada a serpente enganadora.Já vos salvei há tantos anos, 
mas a minha salvação não é conhecida pela face da Terra.É chegada a hora de reunir 
todo o rebanho, pois um só é o PASTOR.Para isso vos lançarei pelo mundo, portanto, 
vos preparo, não temais pois em cada passo ESTOU vos conduzindo.Sede mansos 
e confiantes.Vossa MÃE querida está à vossa frente, para vos proteger e acompan-
har.EU tenho pressa e para isso vos preparo a cada instante, pois os Filhos Meus a 
cada dia se encontram em desespero e aflição, é preciso socorrê-los e mostrar-lhes o 
caminho do PAI.Para isso, ficai em oração e simplicidade de criança, pequeninos, pois 
estais a dar os primeiros passos, ainda vos seguro pela MINHA MÃO.
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ASSIM EU VOS FALO.Vinde caminhar no MEU caminho, vinde e vos mostra-
rei as maravilhas que vos esperam.O PAI vos preparou, em sua morada eterna, um 
lugar em que um dia assentar-vos-á para todo o sempre, mas para a vossa merecida 
eternidade devereis seguir-ME e caminhar pelos caminhos que vos preparei.Tendes 
momentos de dor e sacrifícios, mas tereis a vossa recompensa de gratidão, pois a 
vós preparo um lugar junto aos Anjos e Santos.EU a vós falo para que não desani-
meis, vinde lutar em todos os momentos e não vos deixeis vencer pelo cansaço ou 
pela preguiça.Todos os dias levantai-vos e com firmeza renunciai a todo o mal e, 
com o vosso coração, dizei o “SIM” como convêm aos meus segui¬dores.Lutai e não 
vos deixeis vencer pela falta de ânimo, EU es¬tarei sempre do vosso lado para vos 
orientar e conduzir, pois vos quero cheios de coragem e fortes para a chegada do 
que há de mais precioso e maravilhoso, que é o ESPÍRITO DA VERDADE e da PAZ.

Não mais vos serão dadas tais orientações, mas deveis estar preparados, 
pois o mundo vos espera.Deveis brilhar para o mundo como relâmpagos de luz e 
verdade, todas as portas abrir-se-ão e toda a verdade será levada aos Filhos MEUS, 
em todos os cantos da Terra.Quando o ESPÍRITO da VERDADE chegar e vos inva-
dir, não mais tereis medo ou dúvida, mas a vós será dado o conhecimento e tereis 
a palavra e tudo se transformará, em vós e ao vosso redor, pois em vós habitará 
a Verdade, o AMOR e a Paz.Sereis reconhecidos por todos os lugares, sentirão a 
vossa presença, logo, deveis sentir alegria e tranquilidade.Deixai-vos conduzir, pois 
EU vos preparo para uma missão bela e de uma recompensa eterna.Ainda QUERO 
vos falar a respeito da Terceira Obra, pois é uma missão sublime e Santa, ela é 
tão divina que ainda não estais preparados para compreendê-la.Darei à Irmã todo 
conhecimento e o saber sobre esta Divindade e a vós será transmitida ao passo 
de vossa santificação.À Irmã darei a conhecer tudo, pois a ela já dei a santificação 
e a pureza de coração.A vós preparo lenta e delicadamente, pois é necessário que 
assim aconteça.A Terceira Obra é de tamanha Divindade que não está ao vosso 
alcance imaginar as suas maravilhas, pois é o PAI se revelando, o Céu se abrindo 
e o ESPÍRITO DA VERDADE e de LUZ se fazendo presente e invadindo tudo e a 
todos, como uma força que jamais foi vista.São os Anjos e Santos se ajuntando a 
todos os seres vivos, é uma força extraordinária e DIVINA, é a TRINDADE SANTA 
se revelando e se fazendo presente.Preparai-vos com paciência e purificai-vos de 
todo o mal para que o ESPÍRITO do PAI vos encontre sadios e prontos para uma 
vida nova.Procurai também preparar os vossos filhos e filhas, pois também a eles 
derramarei do meu espírito de AMOR e de Verdade.Não vos inquieteis, mas deixai-
vos conduzir pelo vosso MESTRE e SENHOR e pedi todos os dias para a SANTA 
MÃE do Céu que vos venha ajudar a caminhar em direção à Verdade e à Paz.
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EU SOU O VOSSO CAMINHO E A VOSSA LUZ, VEM E SEGUE-ME.
Eis o meu convite.Vou falar como deveis ser para o mundo, não vos será 

convenientes que estejais a caminhar sem ser antes preparados e revestidos com 
a vestimenta de pureza e fortificados com o sopro do ESPÍRITO da Verdade e do 
AMOR.O mundo vos espera com toda uma massa podre e em meio à grande aflição.
Devereis suportar muita angústia, pois não existe mais salvação para uma grande 
parte dos filhos meus.

 

EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.Quero que escrevas todos 
os dias, pois tenho muito a vos falar.Quero falar a respeito da caminhada que estou 
a vos preparar.Ela será de luta e sacrifício, mas de recompensa eterna.

Deveis, para tanto, ser prudente e usar de cautela, pois o mundo que vos 
espera está cheio de angústia e dor.

A minha salvação não chegou em meio ao Filhos MEUS, a MINHA Res-
surreição não aconteceu em meio a humanidade, para a grande maioria, continuo 
morto e sepultado, não SOU anunciado vivo, não sou evangelizado O SALVADOR e 
O que veio abrir o caminho para a vida de verdade e de AMOR.

Preparai-vos, pois será difícil para muitos acreditarem que SOU UM DEUS 
VIVO, PURIFICADOR e SALVADOR, mas a vós darei força, coragem e o saber 
como deveis agir e enfrentar todas as situações sejam elas difíceis e quase sem 
solução.Pedi sempre em MEU NOME e tudo vos será suave e agradável, pois esta-
rei sempre do vosso lado em todos os momentos, sejam eles difíceis ou não.

Ainda QUERO-vos falar como deveis suportar-vos mutuamente, pois em 
vosso meio não deve acontecer nenhuma desconfiança sequer ou rancor.

Deveis ficar cautelosos, pois tereis em vosso meio o maligno e ele não 
dorme e não ficará contente em ver que estais unidos pelo AMOR e pela Paz. Ficai 
vigilantes.Se acontecer algum desentendimento, procurai imediatamente livrar-vos 
de toda má língua.Uni-vos e em oração, pedi à VIRGEM SANTA que venha com sua 
proteção. ELA vos ajudará a eliminar todo o mal e entre vós voltará a reinar a Paz e 
o AMOR.Não vos esqueçais de tais recomendações, ainda vos falo como MESTRE 
e SENHOR, pois vos AMO MUITO.A vossa caminhada está sendo preparada com 
todo o cuidado e delicadamente, preparo-vos para uma missão bela, pois deveis le-
var muitas ovelhas de volta para o rebanho do PAI.É gratificante e bela a vossa luta, 
é com AMOR IMENSO que o PAI VOS AMA. EU vos preparo para que, quando 
vier sobre vós o ESPÍRITO DA VERDADE, o mundo não vos assuste.Levai a 
Palavra, o AMOR, a Salvação, a Justiça, o Perdão e pregar um salvador vivo
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e ressuscitado, que vos abriu o caminho para o PAI.A Terceira Obra será um relâm-
pago em meio às nações, tudo ficará claro, será uma força extraordinária em meio 
à humanidade, um raio de luz vindo do PAI, um jato de esperança e AMOR para 
muitos, o DEUS vivo e verdadeiro se fazendo presente e o ESPÍRITO DO AMOR e 
DA VERDADE agindo em meio aos Filhos MEUS.

Ficai à escuta e em silêncio, pois vos preparo com muito cuidado, pois não 
vos quero machucar.EU vos quero fortes e sadios, pois a vossa missão deverá ser 
conduzida por soldados de coragem e de AMOR IMENSO.Vossas armas serão o 
AMOR, a Verdade e a Paz.Bri¬lhareis em meio às nações como luzes de clarão 
profundo e de calor imenso.O vosso caminhar será de passos mansos e suaves, 
o vosso falar de voz calma e tranquila, o vosso tocar de AMOR e Carinho, o vosso 
olhar de mansidão. E em vós brilhará a luz de que tanto o mundo precisa.

Portanto, deixai-vos conduzir calmamente e vos moldarei com todo o cui-
dado de MESTRE e PAI.

 
ASSIM FALA O SENHOR.
Deveis obediência ao vosso MESTRE, caminhai sem dúvidas e sem rancor, 

que em vosso coração reine a Paz e o AMOR Verdadeiro.
Procurai caminhar em silêncio e à es¬cuta, pois tenho preparado um 

caminho belo e santificador para cada um de vós.Haverá em breve uma grande 
união entre todos os servos, todos irão se irmanar e juntos cantar os louvores ao 
PAI e depois disso acontecerá o grande dia em que se derramará o ESPÍRITO DA 
VERDADE e de LUZ.Todos se sentirão como pássaros, abrir-se-vos-á a boca para 
anunciar a Boa Nova entre as nações, será anunciada a MINHA Doutrina em todas 
as partes da Terra, será anunciado o reino de salvação e de AMOR.

Tudo será diferente, em vós brilhará a Luz do AMOR, da Fé e da Verdade, 
nada mais temereis mesmo que seja necessário doar-vos totalmente, pois em vós 
habitará o ESPÍRITO DA VERDADE.Sereis fortes e firmes, nada mais vos amedron-
tará, nada vos fará tremer ou temer, abrir-se-vos-ão a boca e o coração e toda a 
Verdade será anun¬ciada.EU estarei com cada um de vós, pois é através de vós que 
farei acontecer à doutrina, que mostrarei aos Filhos MEUS o caminho que conduz o 
rebanho para junto do PASTOR.Ficai calmos e em oração todos os dias.

O Anjo da Paz acompanha a cada um de vós, para que em vós re-
ine o AMOR, a tranquilidade.Sede prudentes e vigilantes para não vos en-
ganardes, procurai sempre revestir-vos dos sacramentos e do jejum, pois 
vos preparo para uma missão de AMOR e Paz.EU VOS AMO MUITO,
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assim como também AMO a cada Filho MEU, quero unir todo o rebanho, 
não quero que se perca “UM SÓ, POIS AMO A TODOS”.

Não vos preocupeis com o que vestir ou com coisas mundanas.
Procurai primeiro o que vos será um caminhar suave e grato, não vos preo-

cupeis com as coisas terrenas, mas confiai nas mãos do SENHOR e procurai antes 
estar atentos aos chamados do PAI.

Não vos maltra¬teis por coisas que não vos pertencem e que são pas-
sageiras, mas ficai atentos aos ensinamentos do vosso MESTRE, que vos ensinará 
e mostrará como andar no caminho que leva para junto do PAI.

Amai-vos mutuamente, que em vossas famílias reine o Verdadeiro AMOR, 
perdoai-vos e AMAI-vos.

Não importa que haja entre vós diversidade de pensamento, mas que entre 
vós reine o AMOR Verdadeiro.

Não se chega ao PAI sem que se cumpra esse mandamento: eis o resumo 
de todos  os outros.

Desde que em vós exista o verdadeiro amor ao próximo, não mais existirá 
raiva ou ódio.Quando vos encontrardes no Verdadeiro AMOR, vereis a todos com ol-
hos diferentes.Toda salvação da pessoa se resume no AMOR AO PAI e ao próximo.

Procurai viver bem o que ensinei aos primeiros discípulos e só assim o PAI 
vos reconhecerá e vos dará a recompensa merecida.

Se entre vós existir mágoa ou alguma ofensa, perdoai-vos, não guardeis 
nada que vos atrapalhe. Procurai viver sempre de bem com todos, mesmo que isso 
vos pareça difícil, mas quando descobrirdes o AMOR e o Perdão, tudo vos será 
simples e nada vos impedirá de caminhar suave e mansamente.

Voltai-vos para o PAI, que com sua imensa bondade vos acolherá e vos 
abençoará.

  VEM E SEGUE-ME.Eu estarei sempre vos conduzindo.
Ainda hoje VOU FALAR-vos, pois tenho uma mensagem de AMOR 

a vos transmitir.
Vós precisais AMAR-vos mais, há muito ressentimento em 

vosso meio, é preciso que não haja nenhum senti¬mento ou rancor, pois 
sois uma família do PAI e, assim sendo, deveis AMAR-vos como tal.
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Quando um chamar a atenção do outro, não fiqueis ofendidos, pois em vós 
age a mão do SENHOR, é o PAI se manifestando através de um irmão e chamando-
vos à atenção.

Não fiqueis com mágoas, mas per¬doai-vos imediatamente, não fiqueis um 
instante só com raiva ou rancor.É muito simples, procurai o vosso irmão e falai:

Vós me ofendestes e imediatamente deve acontecer o perdão.
Assim sereis abençoados e chamados Filhos Queridos do PAI.
Agora, ainda tenho que vos:
Estais tristes e sem coragem, mas cada um precisa lutar e enfrentar-se e, 

com a ajuda do outro, levantar-se e ir em frente. Tenho muito a ensinar-vos, mas 
para isso vos quero de cabeça erguida e de pés no chão.

Não vos deixeis vencer pelo cansaço ou desânimo, esta é a hora em que o 
mal quer vos vencer, tomai cuidado e exortai-vos e procurai fortificar-vos na oração 
e no perdão.

Ainda vos falo, pois vos devo orientar e instruir.
Vós preci¬sais ser simples e renunciar a tudo que passastes na vida e não 

voltardes para trás, mas ainda não estais sendo simples o necessário.
Tudo se torna mais difícil e pesado quando se luta contra a correnteza, 

sede simples e deixai-vos conduzir, pois vos amo muito.
Não deis tanta importância as coisas desta vida, procurai viver bem com 

todos que vos rodeiam e sede humildes e mansos e nada mais vos fará sofrer.
Não volteis para trás e nem pegueis tudo o que passou, não seguireis em 

frente sem deixardes o passado.
Não se deve dar importância ao que já foi.
Perdoai tudo que já passou, desde os tempos de criança e confiai que o 

PAI, com SUA imensa misericórdia, já vos perdoou e não quer que fiqueis ligados 
ao passado. Renascei para uma vida nova, cheia de esperança e AMOR, mas para 
isso precisais ficar muito atentos e mansos.

A cada um EU peço:Deixai-vos conduzir, perdoai-vos, amai-vos e caminhai 
em uma verdadeira Família.

O PAI vos AMA MUITO e vos quer sempre mais e mais unidos, para que 
quando vier o ESPÍRITO DA VERDADE, vos encontre como Verdadeiros Filhos ati-
vos e puros, para assumirdes a missão que vos espera e que o PAI vos confiará.
Sede mansos e obedientes e EU vos conduzirei e vos conservarei em MEU 
IMACULADO CORAÇÃO.
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Quando EU vos tiver preparado enviarei MEU ESPÍRITO DE AMOR e de 
VERDADE.A cada um darei os passos que deveis seguir.

Hoje vou vos falar ainda da vossa caminhada e da Terceira Obra, sois como 
crianças, não a podeis compreender.Falta-vos ainda a pureza de coração e de es-
pírito, a confiança e a fé.Estais a lutar com pequenas coisas, não sois fortes, para que 
chegue ao vosso conhecimento toda Divindade e grandeza.

Tendes ainda o vosso coração endurecido por coisas que não vos convém, 
é difícil perdoar-vos mutuamente.

Enquanto não desfizerdes de tais fardos não tereis condições de caminhar 
e compreender o que o PAI vos preparou e com paciência espera que cada um se 
purifique e venha assim a ter condições de ser reves¬tido com o ESPÍRITO DA VER-
DADE e do AMOR.Procurai lu¬tar com mais firmeza e desfazei-vos de tudo o que vos 
atrapalha, não vos ligueis, ao passado que em nada vos ajudará.

Tudo o que vos oprime não vos pertence. Portanto, lutai e livrai-vos de tudo o 
que vos atrapalha.A Terceira Obra é um caminhar para os fortes de espírito, pois será 
um raio de luz a brilhar em meio à humanidade.

Deveis estar firmes e fortes, não vos será conveniente ficar na carne, mas 
deveis viver no espírito.A vós será dado todo o poder e o conhecimento sobre o vosso 
agir e caminhar, conhecereis um caminhar de AMOR e de Verdade.

Ainda vos falo como MESTRE e SENHOR: deveis tomar cuidado com vossos 
pensamentos e vosso fa¬lar, para não dar oportunidade à maldade e ao desamor.Que 
entre vós não aconteça o desentendimento e a raiva, usai de cautela e sede vigilantes 
para não vos enganardes.

Perdoai-vos e amai-vos, uni-vos em oração.Não fiqueis a relembrar o pas-
sado para não voltardes a ele, procurai viver o presente com Fé e AMOR, pois o futuro 
que vos espera será de recompensa e gratidão.

Estou a vos pedir que luteis; PREPARO-vos com AMOR, mas deveis ajudar-
vos e lutar com muita força e coragem.Ainda falta-vos a Fé, tereis ainda muitas dúvi-
das.EU VOS FALO: deveis acreditar, pois já vos dei sinais de AMOR, já vos mostrei 
muitas coisas belas.Por que em vossos corações tendes tanto a duvidar?

Procu¬rai todos os dias aumentar a vossa Fé e Confiança, não vos convêm 
ficar na dúvida, deveis acreditar, pois já vos falei e vos ensinei tantas maravilhas.Por 
que sois tão fracos a ponto de ficar a vos lastimar por coisas do passado?Eliminai-as 
do vosso pensamento.Deveis crer que o vosso passado não vos perten¬ce, pois já o 
eliminei. É só crer e viver uma vida nova para que em vós aconteça um nascer com 
um espírito novo, onde não ha lugar para coisas velhas.EU VOS AMO E VOS QUERO 
RENASCIDOS PARA UMA VODA NOVA.
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VEM E SEGUE-ME.Eis o convite que todos os dias FAÇO a muitos Filhos 
MEUS, mas nem todos atendem a esse chamado.

Deveis seguir-ME e ficar atentos, pois vos chamo para uma caminha¬da 
que não vos será fácil, sempre existirão espinhos e dor, mas tereis uma recom-
pensa eterna.Quando vos revestirdes do ESPÍRITO DE AMOR e VERDADE, tudo 
se tornará mais fácil, pois deveis estar preparados para enfrentar as situações mais 
difíceis, pois em meio à humanidade se encontra o maligno a destruir tudo e a todos.

As famílias estão sendo destruídas a cada momento, os jovens se destro-
em com todos os meios de maldade e violência.

Os Sacerdotes e toda a Igreja estão sofrendo uma grande desunião, onde 
tudo não parece encontrar mais o Verdadeiro AMOR e Paz.

EU VOS FALO:
Deveis vos preparar, pois vosso caminho será difícil em meio a tanta de-

sunião e tanta maldade, mas não desanimeis, pois vos estarei conduzindo em todos 
os momentos, mesmo nos mais difíceis.

Quando tudo vos parecer sem solução confiem em MEU IMACULADO CO-
RAÇÃO e EU estarei vos atendendo e intercedendo junto ao PAI, que, com SUA 
misericórdia infinita, acolherá toda a situação e perdoará todo erro e toda maldade.

EU vos peço que luteis com todas as forças para derrubar e vencer o mal 
que está se espalhando sobre todos, lutai com firmeza, usai todas as armas, pois é 
necessário que assim se faça.

Deveis, portanto, reunir-vos e lançar mão de tudo que estiver em vosso 
alcance e lutar como verdadeiros soldados.

Não temais, mas lutai e confiai em MIM, não duvideis.
Ainda quero vos falar que em pouco tempo haverá uma grande aflição em 

meio à humanidade, muitos vão se desesperar e grande dor tomará conta da maior 
parte da humanidade.Há um perigo muito grande, pois os homens se destroem de 
todas as maneiras e de todas as formas, o sangue dos inocentes clama ao Céu e o 
PAI está prestes a derramar SUA cólera sobre todos.

Tudo está prestes a se destruir, mas é necessário que se faça penitência e 
que se implore o perdão e a paciência do PAI.

Deveis  dobrar os vossos joelhos a implorar ao PAI misericórdia e perdão 
e o PAI vos atenderá.

CONFIAI EM VOSSO MESTRE QUE VOS AMA MUITO.
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 EU VIM PARA QUE TODOS TENHAM VIDA, POIS EU SOU O CAMINHO, A 
VERDADE E A VIDA.SOU VOSSO MESTRE, SOU EU QUE VOS CONDUZO.

Procurai andar sempre pelos MEUS caminhos e EU vos conduzirei ao PAI.
Hoje vou vos falar do MEU AMOR por cada Filho MEU.
AMO a todos com ternura, AMO a cada um profundamente e não ha distin-

ção pois sois uma obra maravilhosa criada à imagem e semelhança do PAI.
Deveis dar graças e louvor ao PAI por ter-vos criados tão belos e cheios 

de vida.EU vos peço como MESTRE e SENHOR: procurai andar com AMOR em 
vós mesmos e que cada irmão seja visto com AMOR Verdadeiro, sem malícia, sem 
paixão, sem raiva ou ódio, que entre vós seja ensinado a viver um AMOR Puro e 
Verdadeiro, que não haja ciúme e desconfiança e não deis motivo para isso.

Deveis respeitar-vos e amar-vos Santamente, eis o AMOR que o mundo não 
conhece.Entre a humanidade existe ódio e destruição, o amor da prostituição, que 
destrói o que há de mais belo e sagrado entre um homem e uma mulher.

O PAI, ao criá-los deu-lhes a continuação de sua obra bela e pura, para a 
continuação de sua descendência, mas estão sendo destruídas a ca¬da instante, a 
dignidade e a beleza de um AMOR Puro e Verdadeiro.

EU SOU O CAMINHO DA SALVAÇÃO.EU SOU O VOSSO MESTRE.
Quero vos falar a respeito de vossa caminhada, como deveis comportar-vos 

e procurai caminhar como filhos verda¬deiros e cheios de vida e AMOR.
Não vos preocupeis como  fareis, mas deixai-vos conduzir e EU vos levarei 

pela mão e tudo será fácil e suave.
Quero vos falar a respeito do que vos espera, pois dentro de alguns dias 

alguém virá procurar-vos para chegar ao conhecimento mais profundo desta camin-
hada.Deveis ser simples e falar sobre toda a verdade, pois essa pessoa vos ajudará 
muito.Também alguém irá vos procurar para saber como vos envio estas mensagens.
Não temais e contai-lhe toda a verdade e de como vos conduzo, pois é simples.
Ainda falo-vos, pois a Irmã vai receber uma pessoa, logo depois do retiro, que vai 
preocupá-la, mas é preciso que ela fique tranquila, EU estarei protegendo-a de tudo 
o que possa atrapalhá-la.Vós precisais rezar e implorar as bênçãos do PAI e a sua 
proteção, pois ainda haverá muita luta e intriga.

Dentro de poucos dias os Sacerdotes estarão se reunindo para se lançar 
contra toda essa caminhada, mas não vos assusteis.EU VOU discutir com eles e 
depois disso tudo ficará claro e eles irão procurar os ensinamentos desta caminhada.
Abrir-se-ão as portas da Igreja.Será um relâmpago em meio às Comunidades.Tudo
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será diferente: em todas as partes, estarão a vos esperar, sereis acolhidos 
com AMOR e Respeito.

Não vos preocupeis, estarei à frente de toda essa situação difícil, pois a vós 
escolhi e vos AMO MUITO.

   
EU SOU O SENHOR.
EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.
Quero-vos falar sobre o AMOR, o Perdão e a Vida.
Sois a luz do mundo, o sal da terra, o caminho da vida.
O mundo precisa conhecer-vos como luz, pois deveis brilhar como lâmpa-

das acesas a iluminar cada irmão, a cada canto, a cada instante.
Só sob uma luz é que se pode caminhar seguro. 
Sois o sal, para que vosso caminhar seja temperado, para uma vida cheia 

de sentido e de sabor.
Deveis ser o caminho para muitos que estão sem luz, sem o sabor do sal e 

sem direção para seguir em frente.
Deveis dar testemunho no AMOR, na Verdade e no Perdão assim como de-

veis iluminar o mundo, como temperar todas as situações e seguir em um caminho 
de AMOR e Perdão.

Quanto a vós, insisti no Perdão, pois só assim sereis capazes de vos sentir 
como caminho, verdade e vida.

Perdoai-vos em cada momento, em cada instante e em cada passo, para 
que brilhe em vosso semblan¬te a Luz e o AMOR.

Sede testemunhas vivas para que cada irmão que se aproximar de vós 
sinta que em cada um de vós existe o AMOR, a Luz e a Verdade. 

Ensinai aos outros o perdão verdadeiro, que não saia da vossa boca a 
falsidade, mas que nasça do coração o arre¬pendimento.

Que venha ao encontro do irmão a Verdade e o AMOR e que entre as famí-
lias exista a verdadeira Vida de AMOR e de Paz.

Levai a todos os lugares os meus ensinamentos, ensinai a ter uma vida feliz 
e que entre os casais, exista o Perdão e o AMOR Puro e Verdadeiro.

Começai construindo Famílias Santas, para que no mundo venha 
reinar a Paz e o AMOR Verdadeiro.
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EU SOU O PASTOR que mansamente conduzo as MINHAS ovelhas.
EU as quero todas unidas em um mesmo rebanho.Quero uni-las num mes-

mo campo, em um lugar onde há o AMOR, a Paz e a tranquilidade.EU SOU O PAS-
TOR, SOU EU que ando de porta em porta, que procuro em toda a parte, cada ovelha 
perdida, machucada e doente.EU utilizo de todos os meios para conquistar a cada 
uma.EU utilizo os pés, as mãos, a boca, as palavras, os pensamentos, enfim, todos 
os movimentos necessários para conquistar a cada uma.

Para que isto seja passível, EU preciso de vosso “SIM” para poder reali¬zar 
todas essas maravilhas e conduzir uma por uma ao rebanho do PAI.Necessito do 
vosso “SIM”, para que EU possa realizar tudo em todos.EU vos conheço e vos cha-
mei pelo nome, EU vos fiz meus segui¬dores, para que juntos possamos resgatar 
a todas as ovelhas que se encontram à mercê da ruína e destruição.EU necessito 
de vós para continuar a salvar a todos.A salvação de muitos está em vossa decisão, 
deixo-vos o meu convite: VEM e SEGUE-ME e EU SEREI EM VÓS.Sede simples e 
vos farei pastor de minhas ovelhas.Sede humildes para que EU possa realizar em 
vós o desejo do PAI, que é fazer-vos seguidores de MINHAS pegadas e através de 
vosso “SIM”, a salvação chegue a muitos que não a conhece.

Entregai toda a vossa vida nas mãos do SENHOR e tudo se realizará.
  

SOU EU QUE VOS FALO.SOU EU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.
Procurai andar sempre pelo caminho da Verdade, do AMOR e da Fé.
EU vim para ensinar o caminho que vos leva à Vida Eterna, não desanimeis, 

pois para vós preparo um lugar junto do PAI.Ensinai a todos na simplicidade, no 
AMOR e na Paciência.Procurai sempre os humildes, os pecadores, os doentes, os 
famintos, os menos favorecidos e os desprezados.

Fiz-ME na mesma altura de cada um e vos ajudei, conforme a necessidade 
de cada um, perdoei-vos os pecados, curei-vos as feridas, dei-vos a esperança 
de uma vida nova.Também deixei estes ensinamentos para que entre vós fossem 
praticados.
Hoje ainda ME faço presente em meio à humanidade para que se realize os mes-
mos milagres, o mesmo perdão e conversão para todos.Para que isso se realize, é 
necessário que exista em vosso meio a Fé Verdadeira e Pura, pois se tendes Fé, 
estará presente o MEU ESPÍRITO DE AMOR e tudo se realizará.A vós confirmo e 
prometo, com as mesmas palavras que um dia falei aos MEUS discípulos: tudo o 
que pedirdes ao PAI em MEU NOME, ELE o fará.Podereis fazer prodígios ainda 
maiores do que EU, pois estarei junto ao PAI intercedendo por vós.
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Mas, para isso, não deveis duvidar e acreditar plena¬mente.
EU ainda vos falo, pois é necessário que se faça uso dos MEUS ensina-

mentos, pois muitos são os doentes, os endemoninhados, os oprimidos, os angus-
tiados, os marginalizados e os empobrecidos. Poucos são os que se colocam à dis-
posição para ajudar e levar a MINHA doutrina aos irmãos que estão a cada instante, 
mais e mais se distanciando e se perdendo. 

EU vos chamo para seguir-ME e levar a muitos para o caminho do PAI, é 
necessário que se realize entre vós tais ensinamentos.

Ainda vos falo, pois vos AMO muito e vos quero reunir, todos, num mesmo 
rebanho, para que quando vier o PASTOR, encontre todos reunidos num mesmo 
AMOR num só caminho.Deveis viver unidos em uma só Fé, em um só AMOR e dar 
testemunho de que sois Filhos de um mesmo PAI.

Deveis com o vosso exemplo, conquistar a muitos. Que o vosso exemplo 
conduza muitos irmãos para uma vida Digna e Santa.

Procurai viver uma vida Digna e que vossos atos sejam de AMOR e Sim-
plicidade. Sede mansos e humanitários, que em vosso meio exista sempre a união 
e a fraternidade, para que deis testemunho de verdadeiros seguidores dos MEUS 
ensinamentos e das MINHAS palavras.

Que em vosso meio não exista nada que vos perturbe, perdoai-vos e amai-
vos sempre, mais e mais.

 

Hoje vos falo sobre a salvação, como derramei o MEU sangue a todos, mas 
MINHA salvação não é aceita pelos Filhos MEUS.

Estou sendo crucificado todos os dias, em todos os momentos, pois não 
SOU reconhecido.SOU o que veio salvar e abrir as portas para a eternidade.

SOU negado a todo momento, SOU coroado cada vez que falta Fé, SOU 
maltratado e desprezado todas as vezes que MINHA palavra deixa de ser anunciada 
e aceita.Vim para salvar a todos, mas SOU pisado, cortado por chicote de dor e 
desprezo, a MINHA salvação não é reconhecida em vosso meio.

Tendes o vosso coração carregado por maldade e o vosso espírito cheio de 
idolatria, em vossa mente está toda a loucura dos pensamentos pecaminosos e de 
vossa boca nascem as palavras da Mentira e da Falsidade.

Em vós brilha somente a falta de AMOR e de Fé, portanto, coloco-
ME diante de vós para vos pedir que vos convertais e procureis viver com es-
pírito de AMOR e de Confiança.O PAI não terá piedade de um coração per-
verso e maldoso, convertei-vos e procurai levar a MINHA salvação para vossos 
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irmãos.Sede MEUS imitadores para que vosso PAI, que está nos Céus, tenha com-
paixão e misericórdia e vos perdoe.

Ainda quero vos falar, pois em vosso meio está a serpente enganadora, 
deveis tomar cuidado e ser vigilantes, para que ela seja derrotada e não vos venha 
derrubar.Revestidos com a oração, pedi a proteção da VIRGEM SANTA, para que 
possais resistir e lançá-la à distância.Também quero orientar-vos, pois dentro de 
alguns dias haverá em vosso meio pessoas que são como lobos vestidos com peles 
de car¬neiros.Cuidado, pois tentarão vos enganar.

Ainda tenho que vos pedir e falar, pois vos espera uma grande angústia e 
aflição.Lu¬tai para que elas não tenham força e poder sobre vós.A Irmã vai neces-
sitar de oração, pois a ela serão lançadas muitas calúnias e mentiras e será muito 
triste. Ela estará passando por momentos difíceis e dolorosos.

Deveis reunir-vos e pedir ao PAI do Céu toda proteção e bênção e que 
a SANTA MÃE venha proteger a sua caminhada.Ficai vigilantes e com os vossos 
olhos bem abertos, pois de todas as formas tentarão vos atacar.

O maligno está lutando com tamanha força que está prestes a vos derrotar.
Deveis unir-vos em oração e pisoteá-lo e calcá-lo debaixo de vossos pés.
Lançai mão de todas as vossas armas e delas fazei uso para que tudo volte 

à Paz e a Tranquilidade.Hoje ainda vos quero reunir e pedir-vos para que juntas 
vos unais em oração e pedi com fé e confiança para a SANTA MÃE, que ela venha 
afastar todo o mal que está a vos atrapalhar.

Lutai com coragem e firmeza para derrubar e lançar para o abismo toda 
astúcia da serpente enganadora.Tendes fé e confiai ple¬namente em MEU SAGRA-
DO CORAÇÃO, AMO-vos muito e vos quero guardar de toda maldade.

Sede vigilantes e procurai ficar atentos para que não vos engane.
EU estarei convosco em todos os momentos, mas é preciso acreditar e 

confiar, não sejais cheios de dúvidas e mesquinhos, mas lançai mão dos MEUS 
ensinamentos e praticai-os com AMOR e Confiança.

Não vos deixeis enganar, mas procurai viver a Verdade e o AMOR.
Sede simples e não tenhais o coração endurecido pelo pecado e pela am-

bição.
Deixai-vos conduzir pelo ESPÍRITO DA VERDADE, pois em vós ainda reina 

o espírito da vaidade e da mentira.Sede mansos e dóceis para que em vós venha 
reinar a Paz e a Salvação que tanto o mundo precisa.Sede como Verdadeiros Dis-
cípulos e lançai mão no arado para lavrar e lançar a semente do AMOR e da Salva-
ção Eterna.
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que o mundo tanto precisa e anseia. 
Levai ao conhecimento de vossos irmãos a salvação que vim trazer a to-

dos. Amo a todos e vos quero unir e levar-vos à eternidade.
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EU SOU O SENHOR.EU vos AMO muito, SOU o MESTRE e SENHOR, 
SOU o CAMINHO, a VERDADE e a VIDA. EU quero falar a respeito de uma mulher, 
humilde, pobre e dedicada. Viveu na simplicidade de coração, foi humilde, silenciava 
e guardava tudo em seu coração.

Foi corajosa e confiou plenamente no CRIADOR, deu o seu “SIM” sem 
duvidar e sem se perguntar como seria ou o que os outros achariam de tudo que 
estava e haveria de acontecer.

Foi forte e com muita luta viveu o seu “SIM” com AMOR e Dignidade. 
Foi Ela que, com sua confiança, deu ao mundo o primeiro passo da sal-

vação, foi Ela que, através do seu “SIM”, abriu as portas do Céu e deu ao mundo 
vida nova. Foi Ela que enfrentou todos os perigos, levando o Menino e escondendo 
da morte.Só a Ela devemos toda uma vida de preocupação, mas em seu coração 
sempre existiu a esperança e a confiança. 

Ela procurou sempre compreender seu Filho e lhe dando o AMOR Ma-
terno, foi Ela a primeira mulher evangelizadora que, com suas palavras humildes e 
simples, conquistava a todos que a rodeavam. 

Foi Ela que, ao ver seu Filho sendo preso injustamente, sentiu o seu cora-
ção transpassado de dor, dos seus olhos brotou as mais dolorosas lágrimas, mas 
com uma certeza imensa em seu coração, que não seria morto, pois devia assim 
abrir as portas para a salvação da humanidade.

É Ela que, ainda hoje, derrama lágrimas de dor por ver que seu Filho der-
ramou seu sangue precioso e a humanidade não O reconhece.

É Ela que continua a pedir e implorar que todos os filhos seus procurem 
viver em Paz e AMOR. 

É essa Mulher que foi entregue como Mãe da humanidade e hoje mais que 
nunca implora e pede que cada um caminhe na justiça e na verdade. 

Todos os dias vê repetir o Calvário de seu Filho. 
Ela faz um apelo para todos, como Mãe, que se reúnam em Família, rezem 

o terço, façam as pazes, lutem por um mundo melhor. 
Levem as crianças à oração, ensinem o amor aos jovens, pois em seus 

olhos encontram-se as lágrimas de sangue e seu coração traspassado por gritos de 
dor e desespero de todos os inocentes. 

Faço um apelo que todos, desde o maior até o menor, procurem viver de 
bem e em paz, pois é para isso que Ela deu seu Filho amado e único e junto à cruz 
ela O entregou para toda a humanidade. 

Mãe de bondade e de AMOR, seu nome é MARIA DE NAZARÉ.
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Assim fala o SENHOR:Não vos preocupeis com nada que vos atrapalha, en-
tregai vossos corações e fardos na minha cruz para que eles não sirvam de tropeço 
na vossa caminhada. Deveis estar livres e firmes para ser MEUS discípulos, tudo o 
que não vos pertence, não deveis carregar. EU vos falo estas coisas porque ainda 
estais grudados com coisas que não vos convém. Procurai desfazer-vos de tudo o 
que vos impede de receber o ESPÍRITO DA VERDADE. 

Vós sois o templo e, para que venha repousar em vós o ESPÍRITO SANTO, 
deveis estar puros e limpos para que o PAI possa vos santificar com seu ESPÍRITO 
DE AMOR e de VERDADE. 

EU assim falo para que vos preparareis para o grande dia, em que sereis 
revestidos com o sopro de vida nova. 

Quando isso acontecer, em vós habitará o AMOR SANTO e VERDADEIRO, 
então devereis ser para o mundo como raios fortes e cheios de coragem para en-
frentar as piores barreiras, não existirá em meio a vós nem medo nem desconfiança. 

Havereis de seguir como soldados que vão para a luta, sem se im¬portar 
com o que vai acontecer.Não vos preocupeis com vossa vida terrena, mas somente 
com as coisas do PAI.Deveis tudo ao PAI, ELE foi desde o principio o Grande Mestre 
de toda essa caminhada.Ao vosso lado está sempre aquela que vos protege de todo 
o mal e intercede junto ao PAI por toda situação difícil e vos cobre com seu manto 
divino e com seu AMOR Maternal.Também EU estou a vos conduzir, SOU o VOSSO 
MESTRE, quero vos preparar para uma missão de muita luta, mas de uma dimensão 
profunda e santa.Um caminho de AMOR puro e santificador e de alcance como raios 
solares que estarão a iluminar todas as partes do mundo. 

EU a vós preparo para receberdes o que há de mais belo e santo, AQUELE 
que habitará em vós e vos transformará por dentro e por fora, AQUELE que vos con-
duzirá com tamanha força e poder, que nada vos fará temer.

Não mais conseguirão deter-vos ou impedir-vos mesmo que seja necessário 
doardes a vossa própria vida. 

Nada temereis, pois em vós habitará o ESPÍRITO DO PAI. 
Aí, estareis vivendo e fazendo acontecer as três Obras, que, em resumo 

será uma Obra ma¬ravilhosa e santa, onde a TRINDADE SANTA e a MÃE PROTE-
TORA, que caminha passo a passo com cada um, estará a vossa frente. 
Desfazei-vos de tudo o que vos impede de continuar neste caminho, deixai tudo o 
que vos atrapalha e procurai purificar-vos e santificar-vos. 
Só assim acontecerá em vós o que poucos conseguirão experimentar, que é viver e 
saborear o que há de mais sublime e divino: viver em plenitude com o PAI e com o 
ESPÍRITO SANTO, tendo MARIA COMO MÃE.
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Vou falar-vos sobre a Igreja, sobre os Sacerdotes.Mostrar-vos-eis como 
fazer para que os Sacerdotes venham a concordar com os ensinamentos desta 
caminhada, que são os mesmos que ensi¬nei quando passei pelo mundo. 

É necessário que se volte a prati¬cá-los e ensiná-los aos outros, para que 
seja afastado o mal que está tomando conta de tudo e de todos. 

É preciso que haja uma união entre os Sacerdotes, os Leigos e os Religio-
sos. 

Vós me per¬guntais como fazer, EU vos respondo que deveis procurar 
manter-vos afastados por um tempo e nesse tempo fazer acontecer o sacri¬fício da 
imolação. 

Reuni-vos em poucas pessoas, somente alguns, em lugar tranquilo, dis-
tante de tudo.Ficai aí em silêncio e em oração, EU conduzirei tudo. 

Não será fácil, mas é necessário que seja feito assim, pois ainda se encon-
tra a grande pedra a atrapalhar tudo. É necessário removê-la. 

Deveis exortar o mal que se encontra diante da Igreja, mas isso deve ser 
feito com muita autoridade e com verdadeiro sacrifício. 

Haverá grande dor, pois será um sacri¬fício, mas é chegada a hora, não 
temais e segui em frente. 

EU estarei a conduzir-vos e mostrar-vos-ei como deve ser realizado tudo.
Vou me revelar também aos outros para que não exista dúvidas. 
Vou me revelar a Irmã, em Lages. Isso será logo depois do seu retiro.
              

EU vos amo muito, SOU O MESTRE, o condutor de toda essa Obra mara-
vilhosa.Quero vos conduzir e levar-vos por um caminho reto e de uma gratificação 
eterna. EU vos amo muito, SOU UM MESTRE simples e manso.

Quero vos ensinar tudo para que o vosso caminhar seja fácil, sem tropeços. 
Tudo precisa ser feito com AMOR e paciência, para não haver entre vós 

a desunião, que vós aprendais a vos amar e a vos respeitar como uma verdadeira 
Família. 

EU vos quero falar sobre a paciência e a humildade que devem re-
inar em vosso meio, vós precisais suportar-vos com mais Amor e ter mais calma 
uns com os outros. Quando alguém vos procurar, escutai-o e não vos irrit-
eis com o que ele tem a vos falar, muitas vezes o vosso ouvido o escuta, mas o 
vosso coração está desprezando-o e até com rancor quer despedi-lo.Não sejais 
cruéis, ouvi o vosso irmão com calma e procurai compreendê-lo e ajudá-lo.Não
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serão necessárias palavras bonitas, mas vossa atenção já o estará alivi-
ando e até curando-o. 

Neste momento, lembrai-vos que SOU EU que, através dos vossos gestos 
e palavras, realizo tudo em todos. 

Sede humildes e ficai à disposição dos que vos procurarem, pois é na hu-
mildade que sereis capazes de realizar verdadeiros milagres. 

Sendo humildes e simples, DEUS poderá “SER” em cada um e realizar 
verdadeiras maravilhas. 

Sede obedientes, para que na obediência  vos seja dada a lição do AMOR, 
do Saber e em vós brilhe a sabedoria. 

O PAI vos AMA muito e está a vos ensinar todas essas coisas, mas guardai-
as em vossos corações. 

Deveis usar de vossa paciência, de vossa humildade para ir ao encontro de 
vossos irmãos, curando-os e dando-lhes a esperança, para que possam encontrar 
a paz e uma vida nova. 

Sede obedientes para que O SENHOR possa realizar através de vossa 
obediência tudo o que for de seu desejo. 

Não endureçais os vossos corações, mas que esteja sempre presente em 
vós o AMOR, a Paciência, a Humildade, a Obediência e o Perdão. 

Isso vos deverá acompanhar em cada passo dado, em cada instante e em 
todos os lugares por onde passardes. 

Tende em vossos corações a confiança de que estais sendo cuidadosa-
mente orientados pelo PAI.

Caminhais sob o olhar e a proteção da SANTA MÃE e os Anjos do Céu vos 
acompanham em todos os momentos. 

EU vos Guardo em meu Sagrado Coração.
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Tudo será diferente, quando no mundo existir o AMOR Puro e Verdadeiro. 
Quero pedir que vós ensineis aos outros todo esse AMOR Puro e Simples.
O mundo precisa conhecer e experimentar o AMOR e a PAZ. 
EU conto convosco para levar ao conhecimento da humanidade tudo o que 

já vos ensinei, serão abertas todas as portas que se encontram fechadas, para que 
MEU Ensinamento atinja mais rapidamente a todos. 

Falo-vos como MESTRE e SENHOR. Crede e vos mostrarei toda verdade.
Darei a cada um o que ainda falta, que é a coragem.,
Abri-vos-ei a boca para que saiam as palavras evangelizadoras.
Utilizarei todos os vossos membros, para levardes a todos a minha salva-

ção. Deixai-vos conduzir e vos farei pastores de minhas ovelhas.
Estais a duvidar muito, falta-vos a Fé, é necessário que sejais mais confi-

antes, não duvideis das mensagens que vos envio.
São para vós uma doutrina onde estou ensinando tudo, como deveis com-

portar-vos,  utilizar de minhas palavras, as atitudes que deveis usar e como deveis 
agir com vossos irmãos. 

EU vos peço: deixai-vos conduzir e que não haja em vós resistência, dúvida 
e falta de confiança. 

Sede humildes e simples e EU vos mostrarei muitas maravilhas. 
Todos os dias entregai-vos nas mãos de vosso MESTRE, sem medo e sem 

preocupação.Confiai e EU vos conduzirei, não fiqueis a vos perguntar o que irá 
acontecer ou como se fará, pois EU preparo a cada um de maneira diferente. Só 
deixai-vos moldar. 

Mais uma vez volto a falar-vos, que existe em vós ainda muita resistência e 
falta de confiança. Isso não está em todos, mas em alguns.

É necessário que o vosso coração acolha com muito AMOR os MEUS Ensi-
namentos, que o vosso orgulho caia e que em vós exista mais a humildade e a sim-
plicidade. Não vos obrigo a nada, mas vos digo: não tereis do que vos arrepender, 
se vos deixardes conduzir e vos entregardes para o serviço do PAI. 

Sede livres, mas se quiserdes, EU vos convido e vos ensino para que sejais 
um bom operário no serviço do SENHOR. 

O vosso salário será de uma recom¬pensa imensa, que não há no mundo 
o que possa ser maior.A vossa vida será conduzida de uma maneira simples e livre. 

Se quiserdes ME seguir, deixai-vos conduzir pura e santamente. 
Tenho em MEU coração um lugar reservado que vos pertence, mas tudo 

depende de vós.



75

O Senhor pede: façais todos os dias imposição de mãos em todas as di-
reções, abençoando e pedindo perdão ao PAI por todos os erros cometidos em meio 
à humanidade.

Implorai perdão junto do PAI por todo sangue inocente que se derrama 
todos os dias.E com as vossas mãos para o alto abençoai toda a natureza, toda a 
espécie viva que se move sobre a terra, tudo o que há no mar e todos os habitantes 
de todos os lugares.

Procurai em um mesmo momento, fazer a vossa oração para que o vosso 
clamor chegue ao PAI e ELE na sua Misericórdia, tenha compaixão dessa humani-
dade e a perdoe e abençoe. 

Quero salvar a todos, mas necessito de cada um de vós, lembrai-vos que 
sois MEUS seguidores. Segui e procurai fazer tudo o que vos tenho ensinado.

É necessário que se realizem todos os MEUS Ensinamentos, que a Hu-
manidade volte-se para o PAI e que todos conheçam e procurem viver a minha 
doutrina. 

Tudo o que vos ensinei é verdadeiro, desde o princípio vos tenho ensinado 
a viver pura e santamente. 

MEU PAI ME enviou para que ensinasse a todos como se deve viver e qual 
o caminho a seguir para se chegar a contemplar a face do PAI. 

Procurai viver e praticar tudo o que é de vosso conhecimento. 
EU vos AMO e quero a cada momento ensinar-vos.
Que cada um faça a sua parte procurando levar o seu irmão para a salva-

ção, ensinando-o e se necessário, chamar-lhe a atenção com autoridade e firmeza. 
Se ele não vos atender, deixai-o, pois fizestes a vossa parte, cumpristes o 

vosso dever. EU estarei convosco a cada momento e em todas as situações.

   

Quero falar-vos. Mesmo que ninguém acredite deixai tudo escrito, pois dou-
vos a conhecer muitas coisas que se encontram esquecidas.

Em meio a todos, ensinei tantas coisas, fiz acontecer milagres, andei sim-
ples,  ensinando tudo a todos.

Ainda hoje, encontro-me em vosso meio, faço-ME presente através 
daqueles que se deixam conduzir com Amor e simplicidade. 

Não SOU um SALVADOR distante, mas encontro-ME em vosso meio, a 
cada instante, a cada momento. FUI morto, mas encontro-ME vivo e ressuscitado 
em meio àqueles que me aceitam como SALVADOR e MESTRE.

Um dia EU voltarei à presença de toda a humanidade, assim como subi glorioso
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junto ao PAI, voltarei resplandecente e glorioso para levar todos os mansos, os sim-
ples, os humildes, todos que procu¬raram fazer aquilo que ensinei e todos os que 
caminharam passo a passo no caminho da salvação. 

Não vos convém fazer julgamento dos vossos irmãos, para que vós tam-
bém não sejais julgados.Procurai antes fechar os vossos olhos para não verdes as 
atitudes de vosso irmão e olhai o que guardais em vossos corações.

Somente os de coração puro e de olhos limpos contemplarão a face do 
SENHOR.

Quero falar-vos de como deveis usar a vossa língua, que ela seja uma fonte 
de bênção e louvor e não um membro de maldição e pecado.

Os vossos olhos sirvam de luzes para vossos irmãos e não instrumentos 
pecaminosos.A vossa voz seja de louvor e agradecimento, de transmissão da Boa 
Nova, de ensinamen¬tos aos vossos irmãos e não um soar de mentiras, calúnias 
e injú¬rias.Os vossos ouvidos sejam um instrumento para escutar com paciência e 
Amor a dor de vosso irmão e não um acolhedor de con¬versas falsas.

Enfim,  as vossas mãos, vossos pés e todo o vosso ser sejam dedicados 
com Amor para acolher e servir o vosso próximo, independente de raça, cor, pobre 
ou rico, jovem ou velho. 

Todos precisam ser acolhidos, fazei tudo com AMOR.Diante do Pai não há 
distinção de pessoas, todas foram criadas à sua imagem e semelhança. O PAI AMA 
a todos da mesma forma e os quer reunir no mesmo rebanho.

 Assim EU FALO: SOU O SENHOR E MESTRE.Quero o vosso silêncio 
para que EU possa vos falar e ensinar, passo a passo, a vossa caminhada.Deveis 
caminhar com muito Amor e ficardes atentos a cada chamado.ESTOU passando de 
um em um e ME manifestando, mas ainda estais a duvidar e não prestais atenção 
quando ME comunico convosco. PASSO despercebido, mesmo assim estais a vos 
perguntar e não tendes coragem de seguir em frente. Estais muito preocupados com 
as vossas coisas materiais, deixando as coisas do PAI que passem despercebidas. 

Não tendes Fé o suficiente para seguirdes em frente, a vossa confiança não 
se encontra em vosso MESTRE, pois ainda o vosso coração está cheio de ilusão 
que não serve para nada. Deixai-vos conduzir, pois sois um instru¬mento. Assim 
sendo “EU SEREI” em cada um. Não vos preocupeis como deveis agir, mas deixai-
vos conduzir e tudo se fará. Procurai fazer aquilo que vos ensino, só assim estareis 
a caminhar no caminho de AMOR e VERDADE. 
Quero vos falar a respeito da Aliança Divina, que é uma caminhada de ajuda
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constante, onde deveis doar-vos de Corpo e Alma para a salvação dos irmãos, mas 
é uma caminhada para os fortes de espírito e firmes de coração, pois muita luta vos 
espera. 

Travareis verdadeiras batalhas entre o bem e o mal, aí está uma humani-
dade cheia, quase vencida pelo mal, que fala mais alto. 

Tudo parece estar perdido.Lançai-vos com toda a vossa força e coragem, 
para resgatar do meio do abismo os vossos irmãos.

Deixai as vossas fraquezas, revesti-vos com o ESPÍRITO DE AMOR, sem 
olhardes para trás. 

Lançai mão em favor da salvação, ensinando e levando a MINHA Doutrina 
por toda a parte. É necessário que a salvação cheque ao conhecimento de todos, 
não temais, estarei sempre caminhando convosco.

Mesmo nas situações mais difíceis estarei vos conduzindo.
Como instrumentos a serviço do PAI, sede humildes e mansos para que em 

vós possa realizar os planos que o PAI tem para cada um. 
Para isso fostes escolhidos e estais sendo preparados. 
Não endureçais o coração, para que lentamente EU possa plantar a se-

mente do AMOR, da PAZ e da VERDADE.                                                                                       
   

QUERO vos falar a respeito do Espírito e da Alma.Se no Espírito está a 
mancha do pecado, a graça do alto não chega até a alma, é um obstáculo e a alma 
não consegue ser livre. Em vosso Espírito se registra todos os acontecimentos, os 
mais melindrosos, aqueles que nem sequer vós lembrais, mas que aconteceram 
talvez ainda antes de vosso nascimento. 

Está tudo registrado e vós tendes um grande cuidado com eles, pois em 
vossa mente vós guardais os mais belos pensamentos, que alimentam todo o vosso 
Espírito.Tendes grande dificuldade de encontrar-vos com a vossa Alma, pois para 
esse encontro deve estar tudo purificado, sem mancha e sem nenhuma ferida. 

A vossa Alma é tão sublime, tão meiga, de uma profundidade imensa e 
divina. Vós não sois capazes de imaginar quanta beleza se encontra na Alma e vos 
é possível conhecê-la. 

Para isso é necessário desfazer-vos de tudo o que se encontra em vosso 
ser, em vosso coração, em vossa mente e em vosso Espírito. Sede um ser puro e 
tereis a graça de sentir esse encon¬tro com vossa Alma.Sentir-vos-eis como que 
flutuando nas alturas e contemplando a face do PAI. Tudo em vós será divino e santo,
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tereis em vossa mente uma luz profunda, em vosso coração a chama do Amor, em 
vosso espírito o brilho e o esplendor da santidade e em vossa Alma a Paz que só os 
Anjos e Santos conhecem. 

Se vós quiserdes podereis experimentar essas delícias, já aqui, junto e ao 
lado de vossos irmãos.Procurai santificar-vos e purificar-vos e vereis o Céu aconte-
cendo dentro de vós. Não duvideis, mas dedicai-vos e lutai.

   

SOU O SENHOR E MESTRE, SOU O SALVADOR DO MUNDO, SOU EU 
que vos conduzo.É necessário que se faça sacrifício para que um dia venha sobre a 
terra e reine em meio a todos, o ESPÍRITO DO SENHOR. 

Isso acontecerá, mas é preciso derrotar o maligno que está como rei em 
vosso meio.Estais prestando honra e louvor ao mais terrível e destruidor das famí-
lias, dos jovens e das crianças. 

Tendes coragem de aplaudir os piores desfiles escandalosos do difamador.
Estais a perder vosso precioso tempo a contemplar a verdadeira destru-

ição, daquilo que o PAI fez com tanto AMOR, CARINHO e DELICADEZA, feitos à 
sua imagem e semelhança. 

Os vossos olhos, que foram feitos para contemplar a face do Criador, mas 
contemplam com frieza a destruição de vossos próprios filhos.

Os vossos ouvidos acolhem com orgulho todos os momentos enganadores 
de palavras pecaminosas e assim estais a vos enganar a vós mesmos.

Em vosso coração guardais as piores cenas de “amor” destruidor e 
traiçoeiro.Em vossa mente tendes a coragem de guardar as imagens escandalosas 
e infiéis.Em vosso corpo guardais até com muito orgulho as marcas do pecado. 

Não vedes que estais a destruir o que não vos pertence?
Sois Filhos criados à imagem do PAI e deveis só a ELE honrar e adorar, 

mas pelo contrário, estais a adorar verdadeiros deuses falsos e destruidores.
 Com grande sacrifício, estais matando o vosso próprio corpo, dais glória ao 

maligno. Eu vos chamo atenção, já é tempo de vos voltardes para o PAI e de joelhos, 
pedir perdão e misericórdia, antes que o PAI faça justiça.

VOSSA MÃE está a vos proteger e a interceder a vosso favor, mas chegará 
a hora em que o PAI não resistirá e virá sobre todos com sua mão poderosa. 
EU vos peço, pois AMO a todos, voltai ao PAI, fazei penitência e pedi perdão.Uni-vos 
em oração procurai vossos irmãos, orientando-os para a conversão e a santificação. 
Procurai os jovens e as crianças e levai-os a ter uma vida sadia e voltada para o PAI.Vós, 
adultos, procurai orientar os vossos Filhos e não vos envergonheis de lhes falar do
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CRIADOR e SENHOR de vossas vidas. Arrependei-vos de vossos pecados, antes 
que o PAI abra SUA MÃO e derrame a destruição, a dor, a fome e a doença. ELE é 
UM PAI de misericórdia e bondade, mas é necessário que os Filhos se voltem para 
ELE, como Filhos obedientes. 

É chegado o tempo de penitência e reconciliação, não vos envergonheis 
de convidar os vossos vizinhos, os amigos, os Filhos, enfim, todos os irmãos, para 
participarem dos sacrifícios que deveis oferecer para o perdão dos pecados. 

Fazei jejum, reuni-vos em oração e perdoai os pecados uns dos outros, 
implorai também ao PAI o Perdão e a Misericórdia Divina. 

Elevai os vossos pensamentos em favor dos vossos irmãos, aqueles que 
se encontram distantes do PAI, exortai o mal com autoridade e, debaixo de vossos 
pés destruí-o, lançando-o ao abismo onde nunca mais terá força e poder. 

Oferecei todos os vossos sofrimentos, sejam eles quais forem, pela con-
versão dos pecadores, não vos lastimeis com o que vir a acontecer. 

Tendes sempre em vós a fraqueza e a queixa dos vossos sofrimentos.
Não vos deixeis vencer pelas lamentações, pois sois MEUS seguidores e 

deveis estar preparados para o sofrimento e a dor. 
Sois para MIM os instrumentos necessários para a salvação do mundo.
   

Quero falar-vos sobre os Sacerdotes.
 Eles são MEUS seguidores, mas caíram para fora dos MEUS ensinamen-

tos e não usam quase nada do que ensinei aos MEUS Discípulos.
Estes ensinamentos deixei também para todos os que quiserem ME seguir.
Hoje as minhas ovelhas estão se dispersando e caindo no abismo, porque 

está faltando mais cuidado com elas. 
Estão vivendo sem rumo, tudo foi facilitado, não se deu a importância e o 

valor por tudo que deixei, ensinei e pedi que fosse praticado.
SOU EU que volto a pedir uma renovação e continuação dos MEUS Ensi-

namentos. A Salvação precisa chegar mais firme no meio dos Filhos MEUS, não se 
deve levá-la levianamente.

É preciso agir com AMOR, mas respeitando o que está escrito. Deixei-vos 
os mais belos exemplos. 

Por que hoje se procura colocar tantas leis e deixa-se de praticar aquilo que 
ensinei?Ou vós pensais que nos dias de hoje, para chegar a Vida Eterna, não é mais ne-
cessário converter-vos e arrepender-vos?A vós, Sacerdotes, um dia pedirei contas da 
vossa preguiça, dar-ME-eis contas das vossas leis. Sei que tendes também os vossos 



80

superiores. Toda a Alma que, por uma lei, se precipita no abismo vos será pesado. 
Acordai e vinde ajudar-ME a reunir as ovelhas antes que o demônio as 

domine, antes que o PAI vos peça contas de vosso serviço. 
Quero vos unir no mesmo serviço, num mesmo caminho para que, juntos, 

conduzais mais rapidamente o rebanho para o caminho da salvação.
Ainda em meio à Igreja não estou sendo aceito e acolhido, há muita dúvida 

e revolta.
EU vos peço: voltai-vos para trás, pegai aquilo que EU mesmo pratiquei e 

ensinei.
Usai, se necessário, as exortações e procurai, por todos os meios libertar 

os MEUS Filhos e eliminar o demônio.

Quero que neste tempo de penitência ME ajudeis a carregar a cruz e salvar 
a tantos que estão se perdendo.EU quero que vós façais muito jejum durante este 
tempo. 

Não será necessário que vós maltrateis o corpo, mas alimentai-vos com 
pão e líquido, água ou chá ou com frutas. E nas sextas-feiras procurai fazer mais 
silêncio.

Elevai os vossos pensamentos à MINHA paixão, fazendo oração e jejum. 
Se possível participar da Santa Missa ou visitar alguém que esteja neces-

sitando, uma pessoa doente que pode ser enferma do corpo ou do espírito. 
Levai o MEU Evangelho a quem quer que seja, uma palavra amiga ou uma 

ajuda mútua.
Fazei tudo com muito Amor e Paciência, sem queixas e com Espírito de 

Caridade. É necessário que se faça sacrifício para salvar tantas Almas que estão se 
perdendo.Já derramei o MEU sangue para salvar a todos, mas necessito de cada 
um de vós para conseguir mais Almas para a eternidade.

Sois MEUS Instrumentos e MEUS Seguidores. 
Não temais, sede fortes, pois caminho passo a passo ao vosso lado. 
Confiai em MEU Coração Imaculado e vos prometo um dia a recompensa 

eterna.Sede mansos e obedientes e a vós confiarei as minhas ovelhas.
Não vos preocupeis, vos conduzo pelos Caminhos do PAI.
SOU O QUE veio salvar a todos e só por meio de MIM chegareis à Vida Eterna.
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QUERO vos falar da Terceira Obra, que levará para muitos o Verdadeiro 
AMOR, ensinando a Salvação e mostrando o Caminho da Eternidade. 

Deveis a serviço do PAI, unir-vos com os Sacerdotes, sei que eles não 
estão de acordo, mas um dia abrirão as portas para vos acolher. 

Vou mostrar-vos como deveis fazer para que seja rompida a barreira, não 
é fácil, mas não é impossível.Deveis reunir-vos e em oração, mostrarei como fazer. 

EU estarei conduzindo, não será fácil pois haverá uma serpente a ser der-
rotada para sempre.Enfrentareis muita luta e haverá muito sofrimento, mas será 
necessário.

Será derrubada a parede de concreto que está vos separando. 
Deveis agir com cautela e com autoridade, não se pode derrubar o demônio 

com palavras bonitas e com carícias.
Será necessário que se morra para abrir para o mundo o caminho da sal-

vação. Foi através de uma Mulher que vim ao mundo para salvá-lo e novamente 
através de uma Mulher voltarei ao mundo abrindo novamente as portas para a sal-
vação.Trarei de volta todo o MEU Ensinamento, tudo o que fiz e o que é necessário 
para   que brilhe o ESPÍRITO DO PAI, O ESPÍRITO DA VERDADE E DA PAZ. 

Não duvideis e não temais. 
Estarei convosco em todos os instantes.
SOU EU que vos peço: é necessário que se cumpra. 
Vou ME revelar também a outros amigos vossos para que se cumpra tudo 

conforme a Vontade do PAI. 
Isso acontecerá em breves dias, pois tenho pressa. 
Ficai em silêncio e deixai-vos conduzir.

EU SOU O SALVADOR do Mundo.Vim ao Mundo com uma missão: en-
sinar, evangelizar, curar, caminhar juntos na mesma altura com todos.  Ajudei a 
muitos, ensinando o caminho do PAI, mostrando a Humildade, a Caridade, o AMOR. 

Quando necessário, agia com Autoridade, discutindo com os doutores da 
lei, com as pessoas que experimentavam, de todas as maneiras, ME derrubar. 

Fui tentado diversas vezes pelo demônio, de formas diferentes, mas fui 
sempre obediente ao PAI, que ME enviou para este mundo, feito Homem, mas re-
vestido do ESPÍRITO DA VERDADE. Lancei-ME sem medo, sem dúvidas a serviço 
da conversão e da salvação dos pecadores. 

Muitos não gostavam do que EU falava e ensinava, mandaram ME 
prender, caluniaram-ME, maltrataram-ME, bateram em MIM, enfim EU era um
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tropeço para os de coração cheio de mentiras e maldade. Para a vitória e 
salvação do mundo, VIVO ESTOU  em vosso meio.

Calaram a MINHA voz, mas tenho cada um de vós para comunicar a Boa 
Nova aos outros.

Conto com cada um para levar a Salvação ao Mundo. 
ESTOU VIVO e continuo ensinando e mostrando o caminho da Salvação a 

todos. SOU EU O SENHOR DA VIDA, a Luz que ilumina, o Caminho que conduz ao 
PAI.SOU O MESTRE que vos AMA e vos protege.

   
SOU EU que vos falo, MEU NOME É JESUS DE NAZARÉ.SOU O SALVA-

DOR do Mundo, o Libertador, o que dá a Vida.
SOU a Luz que Brilha, SOU o SENHOR e MESTRE.Falo-vos isto para não 

duvidardes.SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA. Sede MEUS imitadores.
FALO-vos através de alguém que se dispõe a escrever tudo o que QUERO.
Taparam a MINHA voz e não deixaram que EU falasse, mas SOU UM SEN-

HOR VIVO E CONTINUO a comunicar-ME através de cada um de vós. 
Quero que façais muita oração em favor da Paz do mundo, que as guerras 

deixem de acontecer em meio às nações.
É preciso que haja a Paz nas Famílias, onde o AMOR deixou de existir.
A Família é o centro de onde brota toda uma sociedade, é um castiçal que 

deveria servir de morada para o AMOR Puro e Verdadeiro e é uma rocha de Água 
viva limpa e sadia. Mas, o que existe em meio às Famílias de hoje, o que fala mais 
alto é a discussão entre os irmãos, a mentira, o ódio, a violência, o dinheiro, as 
riquezas e o bem estar nas coisas materiais.

Não se reúnem mais para a oração, para a Eucaristia e para uma conversa 
sadia.Não se sente mais o calor e o aconchego humano e Cristão.

EU vos peço que vos unais mais no AMOR e na Caridade.
Ensinai aos vossos filhos e filhas o valor de ter uma Família Santa, onde 

reine a Paz.DEI-vos o exemplo de viver e crescer em uma Família pobre e humilde.
Trabalhei ensinando o valor do trabalho simples e com ele, tinha o meu sus-

tento.CRESCI  em meio à simplicidade, mas com o coração voltado para as coisas do 
PAI.Poderia ter-ME enriquecido, enchido o MEU coração de vaidade e orgulho e as-
sim deixado todo o plano de salvação para vós assumirdes, pois FUI gerado como um 
homem de carne e osso no meio de vós. Mas, procurei na obediência e no AMOR, es-
cutar a voz DAQUELE que ME enviou, para dar-vos o exemplo de AMOR, Obediência 
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e Verdade.Dirijo-me a vós, pais e mães, procurai viver e ensinar a vossos Filhos, a 
caminharem na oração, no AMOR, na Verdade e na Paz.

Enquanto não existirem Famílias Santas não haverá paz sobre a terra, isso 
depende de cada pai e de cada mãe. 

EU vos ensinei, dei-vos o exemplo, derramei MEU sangue para abrir-vos as 
portas da salvação.Hoje venho novamente a ensinar e pedir que volteis para o PAI 
com AMOR, deixando tudo o que vos desvia da salvação.

Se isso não acontecer, devereis chorar amargamente, gemer de dor, pois 
vossos olhos verão os filhos em destruição, em guerra e um dia deveis prestar con-
tas desta geração.Que neste dia não vos seja pesado, pois tereis o futuro desta ge-
ração em vossas mãos, portanto procurai com AMOR e simplicidade levar a MINHA 
doutrina até as Famílias.

Pedi a SANTA MÃE, ELA que é a Protetora das Famílias, que venha vos 
ajudar nesta missão difícil, mas não impossível.

Uni-vos em oração, em favor das Famílias que estão em conflito e interce-
dei ao PAI a proteção.

Procurai conversar e escutar com AMOR e Paciência a todos os que  vos 
procurarem, ensinai como encontrar a Paz e a Harmonia.

Fazei com que os casais se amem e se purifiquem, para que também os 
filhos sejam purificados e amados. Não temais, segui-ME, pois vos conduzo.EU vos 
chamo a cada um, pois quero que ME ajudeis a salvar tantas almas que estão se 
precipitando no abismo por falta de uma mão amiga e acolhedora. Estarei convosco 
em todos os instantes e em todos os momentos.

   

Precisais ser mais seguros, vós que estais no caminho da Terceira Obra.É 
necessário que cada um lute e saiba que deve ser puro e de coração perfeito de 
boas obras, para caminhar e ajudar a outros.

Não se deve levar em conta o tempo, deveis dedicar-vos aos outros e dar 
de vós tudo o que for necessário.

Deveis ser livres para continuar aquilo que deixei e ensinei aos MEUS 
seguidores e estai prontos para caminhar por todas as partes e lugares.

Deveis ter o vosso tempo livre para ouvirdes a cada um que 
vos procurar. Mas, para isso, preparai-vos e em vós habitará o ESPÍRI-
TO DA VERDADE, do AMOR e da JUSTIÇA.Não vos falta muito, já se
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aproxima o momento de que vos falo e é preciso que se cumpram os Planos do PAI.
Não vos preocupeis, pois vos conduzo.SOU O que já veio e voltou para o PAI, mas 
em vosso meio ESTOU, para juntos reunir o rebanho que se encontra disperso e 
sem rumo, todos vivem em angústia e aflição.

Tudo parece perdido, mas échegada a hora e o momento de procurar e 
trazer de volta a ovelha machucada, maltratada, angustiada, sem condição de reen-
contrar o caminho da salvação.

Necessito de vosso tempo para que possais ME ajudar.Quero-vos dispostos 
e fortes, pois é de muita luta e trabalho o resgate dos necessitados. Conto também 
com a ajuda dos Sacerdotes, quero-os na luta, para isso, unirei todos a vós, no mesmo 
trabalho de busca e luta, para levar a Boa Nova à humanidade. SOU O PASTOR, O 
MESTRE, O SALVADOR, vou conduzir-vos: sacerdotes, leigos e religiosos, unir-vos-
ei para que sejais no mesmo serviço, uma força de AMOR, para que, juntos tragais 
para MIM muitas e muitas almas que se encontram nas trevas. Sois, para MIM, MEUS 
seguidores e MEUS imitadores.SOU O SALVADOR ressuscitado que vos conduz.

Se alguém ME perguntar quem SOU, respondo:SOU A LUZ, A VERDADE E 
A VIDA.SOU O CAMINHO QUE LEVA À SALVAÇÃO.SOU O que morreu crucificado, 
para abrir as portas da salvação para o mundo.SOU O que se deu em sacrifício pela 
vossa salvação, aceitando dar a própria vida, não fui obrigado, aceitei por AMOR.

 Salvei-vos quando ainda estáveis nos planos do PAI, resgatei-vos das tre-
vas para não precisardes caminhar na escuridão.

Abri as portas da salvação eterna. Poderia ter-ME negado, pois tinha o 
direito de não aceitar tão duro sacrifício, mas por AMOR a vós obedeci e fui cruel-
mente açoitado, maltratado.

Por AMOR a vós, passei pelas piores humilhações, FUI sacrificado até o úl-
timo suspiro.Por AMOR a vós, aceitei tudo calado, desci até a região dos mortos, res-
suscitei para abrir-vos as portas da salvação. Mas estou novamente prestes a ser cru-
cificado pela vossa falta de Fé, de Confiança e de AMOR. SOU EU que vos peço, fazei 
a vossa parte para que possais conquistar a Vida Eterna.Fazei-vos MEUS seguidores 
e vos darei a mão para conseguirdes trilhar por um caminho de Paz e AMOR. Deixai-
vos levar e conduzir por ensinamentos e doutrinas que vos ensinei, não vos é difícil. 
Segui os mandamentos do PAI e encontrareis as portas abertas para a eternidade.
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Tenho muito a vos pedir, pois ESTOU preparando-vos para uma missão linda 
que será a busca e a conversão das ovelhas que se encontram desgarradas. Uni-vos 
nesta missão e tereis força para lutar e trazer todas para o rebanho do SENHOR.
SOU EU o PAI que vos pede: trabalhai e não temais, ESTOU a vos preparar um lugar 
junto aos Anjos para vossa recompensa. SOU O que veio e um dia virá em um coro 
de Anjos para recolher todo aquele que se encontra na paz do SENHOR. Deveis, 
estar em obediência e à escuta do PAI, ide por todas as partes ensinando, curando e 
libertando as pessoas. Mais uma vez afirmo: quem vos acolher, esse será abençoado 
e recolhido pelo PAI, quem vos desprezar, é a MIM que o faz, não vos preocupeis, pois 
é diante do PAI que comete tal atitude. Levai MEUS ensinamentos a quem estiver em 
aflições e angústias, se vos receberem é a MIM que recebem, se vos desprezarem 
é a MIM que o fazem.Ainda vos falo estas coisas para que em vosso coração reine 
a Paz.Deveis caminhar e em vosso rastro deixar a luz da esperança da Paz.Muitos 
irão vos perseguir e desprezar. Estai preparados quando isso vier a acontecer, não 
vos preocupeis, segui em fren¬te, não sejais como os fracassados que se lamentam 
e entram em conflito, mas levantai-vos e segui como verdadeiros soldados; em frente, 
para uma luta e uma vitória certa sobre o inimigo.EU ASSIM VOS FALO E AFIRMO: 
É chegado o tempo da colheita, esta geração está madura e já é hora de recolher 
todo o fruto.Ainda mais um tempo e logo vira o patrão, o semeador a colher os frutos, 
vós sois os operários.Ide em busca e dizei aos vossos irmãos que se arrependam e 
voltem para o caminho do PAI, pois o tempo é curto e deve ser bem aproveitado.

Ficai vigilantes e alertas, para que não vos venha de surpresa, mas vos digo: 
ainda um tempo e já não outro tempo.Dar-vos-ei um tempo de conversão e prepara-
ção, para não terdes queixas, mas trabalhai e aproveitai para que não vos encontre de 
mãos vazias.Ide anunciar, por todas as partes, que o SENHOR assim se manifesta: 
SOU EU O QUE VEIO E UM DIA VOLTARÁ.SOU O SALVADOR que morreu, ressus-
citou e está em vosso meio, mais uma vez ensinando e pedindo que vos arrependais 
dos vossos erros e volteis para o PAI.SOU EU, O MESTRE que vos conduz e que 
AMA a todos.EU SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA, SOU O ENVIADO DO 
PAI, para salvar essa geração cheia de maldade e vícios.Vim para dar a salvação ao 
mundo. Volto a pedir para que retorneis a caminhar no caminho que vos abri com 
MEU sangue precioso, para o caminho que rasguei com MEU Calvário.Com minha 
cruz, deixei-vos um sinal de AMOR e Perdão.Hoje volto com as mesmas palavras e 
vos anuncio e peço que volteis e arrependei-vos.Segui o caminho da salvação, pois o 
tempo é curto e é chegada a hora da colheita.SOU EU que ESTOU intercedendo junto 
ao PAI por vós e que vos venho implorar: voltai antes que seja tarde demais. SOU 
EU E A VIRGEM SANTA que sustentamos a mão poderosa do CRIADOR, 
que está prestes a se abrir e com seu poder atingirá a todos.
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Arrependei-vos e pedi perdão ao PAI por toda violência e desordem que atinge toda 
a Terra.

Fazei sacrifício e implorai ao PAI, que, em SUA misericórdia infinita, vos 
atenda e vos perdoe.

AMO A TODOS e quero reunir-vos num mesmo rebanho.
   

SOU O QUE VEIO E O QUE VIRÁ.
SOU O SENHOR E SALVADOR.
Quero que vos unais em um sacrifício de jejum e meditação durante o 

tempo de preparação da Páscoa e o ofereçais pelos pecadores do mundo inteiro.
O mundo está coberto pela destruição e pecado, o demônio está tomando 

cada vez mais almas pare ele.
É preciso que os que ainda acreditam na salvação se unam e façam pen-

itência, é necessário derrotar o maligno e precipitá-lo no abismo.
Pedi aos Anjos e Santos que venham em socorro, invocai. São Miguel Ar-

canjo, que ele venha com sua força e ajude a eliminar a satanás.
É preciso fazer as vossas orações com mais firmeza e força, não adianta 

simplesmente rezar, é necessário que se faça com autoridade e fé.
Com a serpente não se pode brincar.
É necessário lutar para vencer, portanto, nas vossas orações sede fortes e 

como soldados procurai vencer o inimigo, antes que ele vos venha a dominar.
Lutai e expulsai o demônio para fora do mundo, não o deixeis livre, a tomar 

conta de toda a humanidade.
É difícil, mas não é impossível.
É necessário que se lute, ficai sempre alertas, pois ele vos virá tentar mui-

tas vezes, que ele não vos encontre distante.
Ficai vigilantes quando ele chegar e vos tentar, sede fortes e lutai com 

muita força, esmagai-o debaixo de vossos pés.
Não vos envergonheis de pisoteá-lo, exortai sobre mundo e procurai vencê-

lo com Confiança e Fé.
Tereis que o vencer, pois estais seguros por MINHA mão.
Lembrai-vos de quando ele vos tentar, levantar a vossa mão para o alto, em busca
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de outra mão para vos proteger e juntos teremos forças para vencê-lo.
Falo-vos e previno-vos, pois ele virá sobre aqueles que o querem eliminar, 

sobre aqueles que procuram levar a verdade e a salvação aos irmãos, que buscam 
a paz e que ensinam o AMOR Verdadeiro.

Estai preparados e ficai vigilantes, quando fizerdes jejum ou outro sacrifício, 
ele procurará enganar- vos de formas diferentes, deveis ser firmes e fortes para que 
ele não tenha nenhum poder sobre vós.

Procurai fortificar-vos sempre na Eucaristia, na oração, nas boas ações, no 
sacramento da penitência e do perdão.

Pedi a proteção da SANTA VIRGEM, de São Miguel Arcanjo e de todos 
os Santos.Pedi todos os dias que o ESPÍRITO DA VERDADE vos ilumine e mostre 
sempre toda maldade e engano.

EU vos falo e oriento, pois sois MEUS escolhidos, para isso vos preparo.
AMO-vos MUITO e vos quero prevenir de todo o mal.Deveis ser MEUS 

seguidores e para isso vos levo pela mão.   

SOU O QUE VEIO E O QUE VOLTARÁ.
SOU A LUZ E A VERDADE.
Quero-vos falar como deveis ser diante de vossos irmãos e como compor-

tar-vos diante das Comunidades.
É fácil querer seguir-ME, mas quando vêm as dificuldades, estais aflitos a 

ponto de desistir e parar, não querendo suportar as mínimas palavras ou insultos 
que a vós dirigem.Se quiserdes seguir-ME, ficai preparados, pois deveis diariamente 
suportar situações difíceis.

Todos os momentos, em minha passagem por entre a humanidade, FUI ex-
perimentado em todos os lugares, por gente de todas as espécies, desde Doutores, 
Reis, Sacerdotes e por muitos dos que caminhavam comigo.

Em cada momento, ME eram apresentadas situações diferentes, com per-
guntas, outras com verdadeiras armadilhas, FUI experimentado e tentado de formas 
diferentes, mas na obediência ao PAI, dei todas as respostas, ensinando a todos a ver-
dade e a justiça.Andei em meio a essa gente incrédula e perversa, ensinando a todos o 
AMOR, o Perdão, a Justiça e a Verdade.Diversas vezes FUI maltratado durante minha 
caminhada, passei por provações difíceis, comecei a viver MEU calvário muito antes de
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ser preso e entregue às mãos dos homens.Não sofri apenas algumas horas, mas, 
para abrir as portas da salvação, sofri em toda minha caminhada, suportei tudo com 
Paciência e Humildade.

Estais a suportar calúnias e mentiras, mas não vos preocupeis, deixai-vos 
conduzir, pois vos tenho em meus braços, vos conforto e vos amparo.

Deveis ser obedientes e mansos, para que, juntos possamos mostrar e 
levar a salvação ao mundo.

Em vosso caminho deveis suportar muitas injustiças por causa do MEU 
NOME, sereis perseguidos.

Não desanimeis, pois essa gente incrédula precisa conhecer o caminho da 
salvação.É necessário que se cumpra os Planos do PAI, EU SOU o que vos mostra 
e ensina a levar a Boa Nova.

EU SOU O MESTRE QUE VOS AMA MUITO E VOS GUARDO EM MEU 
CORAÇÃO.

Agora vos falo da caminhada que tendes a cumprir com MEUS seguidores. 
É de tropeços e de duros espinhos, pois em vosso meio encontra-se, por todos os la-
dos, a maldade, a desunião, a falta de Fé, de AMOR, de Caridade e de humanidade.

Em poucas vezes a humanidade se encontrou em tamanha desigualdade, 
em confusão e conflitos.

Em tempo algum, satanás encontrou tanta liberdade em meio aos Filhos 
MEUS. É preciso dizer um basta.

É necessário agir como soldados que lutam sem medo e eliminar o mal com 
força e coragem.Vos que estais na luta, procurai de todas as maneiras e com todas 
as armas, eliminar o demônio.

Sede fortes e com autoridade expulsai todo o mal que se encontra em todas 
as partes.

Quando ele vos vier tentar, tende a coragem de mandá-lo embora, não 
fiqueis a dizer: “o mal quer me pegar”, ou “estou me sentindo fraco”, mas sede fortes 
e se necessário gritai e mandai que ele saia imediatamente.

Assim também deveis agir diante de vossos irmãos, não tenhais medo, 
lembrai-vos que estou convosco em todas as situações, SOU EU que vos pro-
ponho estas coisas.Antes que satanás domine todas as nações, EU VOS 
afirmo que ele será vencido e que voltara existir a Paz e o AMOR em 
meio a esta geração.Mas muita luta haverá para eliminá-lo e precipitá-
lo no abismo.Deveis alimentar-vos de oração e das boas ações, para que
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ele não encontre fraqueza em vós.
Deveis estar sempre unidos ao PAI, aos Anjos, aos Santos e a VIRGEM 

MÃE, para poderdes lutar com espírito forte e corajoso.
SOU O SENHOR E MESTRE E VOS AMO MUITO.

   

SOU A ROCHA DE ÁGUA VIVA.
SOU O SENHOR DA VIDA.
Quero que vos unais todos, em uma grande força, para derrubar e vencer 

o demônio, o terrível dragão, a serpente enganadora.
É preciso lutar com espírito forte, com coragem e vencer o maligno.
EU assim FALO para que vós luteis todos os dias, não pareis.Enfrentai 

todas as situações, mas previno-vos que a luta é pesada e difícil, muitos irão per-
seguir-vos e caluniar-vos e em vosso caminho encontrareis muitos tropeços.

Como fui perseguido e caluniado também vós o sereis.
E já vos falei: ficai preparados ainda mais, pois dentro de alguns dias haverá 

uma grande confusão em vossa Comunidade, haverá muita intriga e mentiras.
Alguns sacerdotes vão ser usados para vos enganar, ficai alertas e vigilan-

tes.Haverá uma tempestade em vosso meio e muita confusão.
Vão se unir muitos daqui de Mafra e também de Lages, para fazer uma 

verdadeira confusão.
Chegará a hora em que vós, que EU escolhi devereis reunir-vos e com 

muita força e autoridade, expulsar o diabo, o terrível satanás.
E só então aos poucos, tudo voltara à Paz, será a hora da decisão em que 

tudo será resolvido entre a Igreja e a vossa caminhada.
A Igreja vos acolherá, mas ainda devereis esperar um tempo, com muita 

paciência.
Enquanto isso fazei a parte que cabe a vós, ajudai a quem vier procurar-

vos, com palavras e ações.
Reuni-vos em oração e não vos esqueçais de rezar pelos sacerdotes e pela 

Igreja.Por algum tempo, irão expulsar-vos das Igrejas, haverá alguns que não vos 
suportarão, mas não vos preocupeis, pois voltarão a vos pedir que trabalheis juntos 
e os ajudeis a levar as ovelhas para o rebanho do SENHOR.

Previno-vos, mas peço que fiqueis calmos e seguros, pois vos conduzo em to-
dos os momentos.Muita gente está a vossa espera e é necessário que dentro em breve 
tudo volte à paz e à tranquilidade.Aí sim, deveis partir pelo mundo fazendo tudo o 
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que vos ensinei e o que vos pedi.Enquanto esse tempo não chega, vos preparo e, 
com AMOR, vos conduzo, vos oriento para que não vos pegue de surpresa o que 
ainda vos espera.

SOU EU, O MESTRE, que já caminhei um tempo com MEUS discípulos, os 
orientei e instrui.Hoje vos conduzo com o mesmo cuidado e vos quero prevenir de 
toda a maldade que vos espera.

Necessito de cada um de vós para levar e ensinar o caminho da salvação 
aos vossos irmãos, que se encontram à mercê da astúcia de satanás.

Não temais, sede confiantes e guardai em vosso coração o AMOR, o 
Perdão e a Caridade.

   SOU EU, O MESTRE E SENHOR.A humanidade precisa mudar de com-
portamento, vai haver um grande desentendimento em meio a todos os povos.

Haverá uma desunião, a Igreja, está tentando ajudar, mas não esta agindo 
certo, se não houver uma conscientização para todos, não haverá acordo e união. 
Não adianta jogar os menos favorecidos contra os que têm poder.

É necessário abrir novas idéias, onde todos cheguem ao conhecimento 
da verdade e da justiça.A Igreja precisa se unir em uma grande força e levar os 
MEUS ensinamentos para todos.Haverá em vosso meio muito desentendimento, 
fome e miséria.Antes que haja harmonia entre os pobres e ricos, para se chegar a 
uma união, deve- se ter um coração arrependido e convertido, um espírito de amor 
fraterno.Mas, para que isso aconteça no meio de vós será necessária muita união e 
doação.Ainda a vós afirmo: haverá muita angústia, aflição, desespero e desunião, 
muitos lutarão como verdadeiros heróis.

Todos deverão passar por momentos difíceis e pesados, só quando houver 
a descoberta do caminho da salvação é que haverá Paz e Tranquilidade, mas será 
necessário voltar para uma renovação, uma vida nova.

Eliminai todo o passado e começai uma vida nova no caminho que vos 
ensinei há muito tempo e que hoje venho renovar o convite.Arrependei-vos e voltai 
para o caminho da salvação, do AMOR e do Perdão.

Deveis viver sobre a terra que o PAI vos deu, como uma Família ama-
da do PAI.Sede simples, olhai os antepassados: já possuíram grandes riquezas, 
mas ao partir para a eternidade nada levaram.O PAI fez todas as coisas para que 
vós partilhásseis delas como irmãos, mas, pelo contrário, estais a vos destruir, 
odiar, por coisas as quais não vos pertencem, esquecendo-vos do que é de 
grande importância, que é a vida futura.Deveis preparar-vos com mais cui-
dado para que, quando deixardes esta vida, a vossa felicidade seja completa.
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Vós, patrões, tomai muito cuidado com vossos lucros, que eles não sejam sugados 
do trabalho dos vossos empregados.

Parai e pensai, procurai da melhor forma conduzir as vossas empresas, 
pois digo-vos que não haverá salvação para quem se enriquecer às custas do suor 
do irmão.Ele precisa do trabalho, mas vós não tendes o direito de sugá-lo, tiran-
do-lhe, pouco a pouco a vida, deixando-o sem ânimo, sem nenhuma vontade de 
continuar vivendo.Se o PAI vos deu o poder, a inteligência vos elevou acima de 
vossos irmãos, dando-vos condições melhores de vida, não foi para massacrardes 
ou pisardes no outro que vos procura.

Vossa missão é bela e de grande compromisso diante do PAI, pois deveis 
ajudar e mostrar ao outro que também ele é Filho do mesmo PAI.

EU vos digo, todo aquele que, por causa da miséria, das más condições de 
vida e por falta de valorização, deixar de crer em Deus, insultando o Pai, que eleva 
a uns, maltratando a outros, esse não será julgado, mas é a vós que pedirei contas.

Tomai mais cuidado com os que vos servem, dai-lhes uma vida digna e que 
entre eles não haja revolta contra o PAI, por causa dos vossos bens, pois o grito dos 
injustiçados clama e chega até o mais alto dos céus e o seu clamor não ficará im-
pune.Procurai fazer tudo com mais AMOR e Justiça, para que o PAI vos reconheça 
e vos abençoe.

Vós tendes o poder dos bens sobre a terra, ensinai, também, a vossos em-
pregados a se valorizarem.Ensinai a eles que DEUS é PAI de AMOR e BONDADE e 
procurai mostrar-lhes o caminho da salvação sem distinção.

É necessário que aconteça uma renovação entre empregados e patrões, 
para que haja Amor pelo trabalho e valor pela pessoa.

Que cada um chegue a conhecer os Planos do PAI e que se valorize como 
Filho de DEUS.

 

QUERIDOS FILHOS.
Hoje vou revelar-vos como vós ireis caminhar de agora em diante.
Vou conduzir-vos por todas as partes, deveis ir sem medo, sem vos preo-

cupar como fazer. EU cuidarei de tudo o que for necessário.
Só quero de vós o “SIM” e a vossa entrega, necessito de cada um para 

levar aos outros a salvação.A Terceira Obra é de uma Divindade tão profunda e de 
uma beleza tão grande, que vós não sois capazes de imaginar.Quando ela chegar,
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deverá encontrar-vos prontos e revestidos do ESPÍRITO DA VERDADE.
Ser-vos-á dado um conhecimento profundo e Santo, as pessoas que 

chegarem de todas as partes e de todos os lugares e com poucas palavras e com 
AMOR, serão libertas e transformadas.

Muitas conversões acontecerão, vossos olhos presenciarão verdadeiros 
milagres e todos vão se sentir maravilhados e felizes.

O MEU ESPÍRITO derramarei sobre todos aqueles que crerem e que confi-
arem em MIM.SOU EU, O SENHOR E SALVADOR que ME farei presente em vosso 
meio.

Espero de cada um de vós o “SIM”, cada minuto de vosso tempo ser-me-á 
muito precioso e para isso vos peço que não vos preocupeis demais com as tarefas 
terrenas, muito mais importante será o trabalho para reunir o rebanho que se en-
contra disperso.

A Terceira Obra é o SENHOR realizando, entre as nações, a união entre 
o Céu e a Terra.As pessoas serão tocadas de tal maneira que deixarão tudo para 
seguir o caminho do PAI.

Portanto, estais a caminho de um plano maravilhoso do PAI.
Fostes meus escolhidos e em vós deposito MEU AMOR, dou-vos a cora-

gem, a força e a confiança.GUARDO-vos EM MEU CORAÇÃO.
SOU O MESTRE SENHOR.SOU O PAI DE MISERICÓRDIA E DE BON-

DADE.Necessito de vosso “SIM” para realizar a mais bela e a mais DIVINA união 
entre o Céu e a Terra.

SOU TUDO O QUE PROCURAIS.SOU O MESTRE E SENHOR.
SOU A VIDA DOS QUE NÃO AS TÊM, SOU A LUZ DO PEREGRINO, SOU 

O CORDEIRO IMOLADO.Quero vos falar com palavras de ensinamento e orienta-
ção, pois estou vos ensinando para uma missão linda e sublime.

É necessário que vos oriente, SOU EU que, através de cada um de vós, 
vou realizar maravilhas, vou usar-vos para cumprir o que já está escrito.

Todos precisam ser tocados, renovados, libertos das correntes do pecado 
e serão todos convertidos.

O SENHOR quer unir todo o rebanho, pois está perto o dia em que ELE 
aparecerá para recolher os bons e dispensar os maus.

A Árvore da Vida nova começa a mostrar os primeiros ramos verdes 
que se encontrava totalmente seca, mas já está manifestando os primeiros pas-
sos. É o sinal da vinda gloriosa do Filho do homem.Convertei-vos e arrependei-
vos, pois está próxima a colheita e assim todo o rebanho e  também vós sejais 
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glorificados no SENHOR.Ensinai aos outros tudo o que vos revelei, para que tam-
bém eles se arrependam e voltem ao caminho do PAI.

Ide, não pareis, é preciso lutar e trabalhar para levar muitas almas à santi-
ficação.Vós precisais ir em frente, não desanimeis, não temais, muitos estão a vos 
esperar e é necessário que o Plano do PAI se realize e se manifeste nos irmãos.

SOU EU que vos conduzo, uso-vos para realizar a salvação no mundo.
Os ramos da árvore da vida se encontram secos, mas do seu tronco 

começam a surgir os primeiros rebentos novos. As suas raízes estão firmes e muito 
profundas. Regai-a todos os dias com água da fonte viva que vem do AMOR e da 
Verdade.

Cortai os ramos que se encontram secos, mas tomai cuidado para não 
machucar os que surgem, colocai sobre eles todo o AMOR, Dedicação e Paciência.

Em breve tereis uma sombra para vosso descanso, onde havereis de re-
pousar em harmonia com os Anjos e Santos.

Portanto, procurai compreender tudo o que vos falo, pois é de grande im-
portância que se cumpram todos os Planos do PAI.

Ficai atentos a todos os ensinamentos, o PAI vos preparou uma missão 
muito bela e deveis estar prontos para concluí-la e levá-la em frente com passos 
firmes e dedicados.

Quando a árvore da vida estiver com seus ramos totalmente crescidos e 
robustos, aí podereis ter a certeza de que a vossa missão já está concluída e que o 
Plano do PAI se realizou em vosso meio.

Sois para mim as raízes que necessitam de muita água, de uma rocha viva 
para regá-la, de muita luz para conduzi-la e de muito AMOR que vem do PAI de 
bondade e misericórdia.

SOU EU, O SENHOR, que vos falo: quero que sigais em frente, para que, 
em breve, todo o universo esteja coberto pelos ramos da árvore da vida.

                               

        
Quero te falar a respeito da Irmã Gertrudes.
Ela está vibrando com o retiro dentro dela, ESTOU presente, ela vive um 

paraíso.Mostrei-lhe todo o caminho a seguir, dei-lhe a conhecer tudo sobre a Ter-
ceira Obra, que é tão DIVINA e sublime que é preciso estar muito bem preparado 
para suportá-la.Para a humanidade será a chuva de um reservatório de BÊNÇÃOS 
DIVINAS, estais a caminho do Plano do PAI, que surpreenderá o mundo.

A Irmã foi escolhida, ela é a CHAVE da porta que se deve abrir entre o PAI
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O FILHO E O ESPÍRITO SANTO. É a nuvem de onde cairão as gotas de água 
viva sobre todas as pessoas que se encontram angustiadas e deprimidas pelo so-
frimento.

Ela é um raio de luz a transmitir a força, a coragem, para prosseguir em 
busca da libertação e lutar por uma vida nova.

Existem as raízes, existe o tronco e existem os ramos.
Deveis unir-vos todos em um mesmo espírito e em uma mesma força.
Raízes, tronco e ramos formarão entre o Céu e a Terra uma passagem 

fraterna, DIVINA e Pura.
Regai todos os dias as raízes, com AMOR e Dedicação, para que elas se 

apeguem, sempre mais e mais no tronco que deve continuar firme e robusto.
Tirai com cuidado, paciência e carinho, toda folha seca que se encontra 

entre os ramos, para que cresçam sempre mais saudáveis e perfeitos.
Debaixo desta árvore, todas as nações procurarão repouso e Paz.
Em seus ramos, haverá lugar para todos os que a ela se achegarem.
Em sua sombra deitar-se-ão todos os que se encontram cansados e des-

animados.
Servir-se-ão de seus ramos para se alimentar e se nutrir de AMOR e Paz, 

contra toda a falta de Fé e de Esperança.
Procuremos nos unir, formando assim a árvore da vida e juntos seguiremos 

em frente para realizar o Plano de Salvação do PAI.

   

FILHOS.
Quero vos falar a vosso respeito, porque estais a duvidar do que vos falo 

e pedis um sinal
Isso é coisa dos incrédulos.
Deveis meditar em vosso coração as MINHAS palavras e dar testemunho 

de fé.
Uso-vos para enviar aos outros os MEUS ensinamentos, pois achei em vós 

a simplicidade e a entrega.
SOU O SENHOR e quero-vos sempre a meu serviço.
Aos outros que duvidarem e não crerem manifestarei a minha tristeza.
SOU EU que vos conduzo e vos preparo, não duvideis.
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Quero vos falar e vos pedir:Não deixeis de fazer o que EU vos peço.
Andai, lado a lado, ajudando-vos mutuamente.
Deveis levar a minha salvação aos vossos irmãos, representar-ME diante 

deles, dar-lhes a esperança e mostrar-lhes a direção de uma vida nova.
Agi de uma forma simples, com poucas palavras.
As pessoas sentir-se-ão confiantes e verão brilhar a luz da esperança em 

seus corações, mesmo que estes estejam endurecidos pelo ódio ou pelo sofrimento.
Ser-lhes-á tocado o coração, as suas feridas serão curadas, os seus sofri-

mentos serão suavizados e pouco a pouco verão voltar a Paz e a alegria em seus 
corações.

Não vos preocupeis como deveis agir, pois estarei convosco realizando 
tudo com AMOR.

Quando necessário, deveis agir com autoridade e segurança e se tiverdes 
fé e confiança, tudo se realizará.

Ainda vos falo, pois estais a duvidar muito, é preciso que em vós venha 
morar o ESPÍRITO DA VERDADE e da PAZ.SOU O SENHOR E MESTRE.

 
PAI de bondade infinita, eu te louvo e te agradeço por tamanho presente 

que criaste: a humanidade.Nos deste todo o universo e repartiste, de parte em parte, 
a todas as espécies, deste por igual o direito a todos os Filhos teus.

Eu venho te implorar em nome de toda a humanidade, que venhas nos 
perdoar por tamanha injustiça que reina em meio a todos e em todas as partes.

Sinto-me envergonhado.
Ó PAI Querido, como se não bastasse toda esta beleza, deste-nos o mais 

precioso, o que tinhas de mais querido, o teu Filho, que mandaste partilhar e ensinar 
a todos como te encontrar.

Mas tamanha foi a crueldade desta gente, que, não suportando sua con-
versa de AMOR, seus gestos humildes e simples, matou-O para continuar na escu-
ridão.Mais uma vez compadecido e vendo a ingenuidade desta nação, O ressusci-
taste e O colocaste ao teu lado, para juntos conservardes as portas do Céu abertas 
e o caminho da salvação e do perdão aberto para todos.

PAI querido, eu venho te implorar, nesse tempo que estou a caminhar e 
passar por aqui, que nos perdoe e que tenha misericórdia, mais uma vez, desta 
gente incrédula e sem Fé!
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SOU O PAI DA VERDADE E DA VIDA.Resplandece em MIM um AMOR in-
finito sobre a humanidade.Quando em vós houver a purificação, deveis encontrar-vos 
em harmonia plena com o PAI e em vós habitará o ESPÍRITO DA VERDADE e da 
PAZ.Em vossos corações existirá uma sede imensa, em busca de vossos irmãos.Ide 
por todas as partes, lançai as vossas redes ao encontro de todos os que se encontram 
nas profundezas do pecado, do desamor, da injustiça e do desespero.

Peço-vos que vos lanceis em busca de toda ovelha que se encontra em meio 
aos espinhos e sem condições de caminhar, alcançai a sua mão e a levai ao encontro 
com o pastor.Não podeis caminhar no caminho do PAI, esquecendo-vos de vossos 
irmãos.EU vos preparo para que vos lanceis ao encontro dos menos favorecidos e até 
dos poderosos, pois é necessária a conversão e santificação de todos sem distinção, 
sem desprezar nenhum só dos Filhos MEUS, desde o menor até o maior.

Todos necessitam da salvação, SOU EU que estou a vos preparar e a vos 
instruir.Há muita gente a esperar por uma palavra amiga, uma mão estendida, um 
coração fraterno. Por um amigo compreensivo que o faça ter a esperança no PAI que 
o AMA e o reconhece como filho, que lhe perdoa os pecados e tem misericórdia dele.
São muitos os desesperados, sem rumo, sem direção na vida, sem ter um caminho a 
seguir.aÉ necessário que se fale a eles que existe um caminho de AMOR e Paz, onde 
se encontra a felicidade, mesmo quando os olhos choram.

Que há uma direção a seguir, onde existe uma morada cheia de Paz, onde 
existe uma Família harmoniosa.É preciso ensinar a essa gente que há uma MÃE a 
acolher todos os que se encontram em desespero e desunião consigo mesmos.

Buscai-a e considerai-a, ELA é a MÃE dos pecadores, aquela que deu seu 
FILHO AMADO para abrir as portas para a salvação.

Filhos MEUS, procurai-a e confiai em seu Imaculado Coração e tudo em vós 
será AMOR, Paz e Tranquilidade.Ide levar por todas as partes o conhecimento de um 
caminho sublime, ensinai aos vossos irmãos o AMOR do ESPÍRITO DA VERDADE 
e da PAZ.Mostrai-lhes que é necessário unir-se com o PAI e o FILHO, tendo como 
guia a Luz DIVINA do ESPÍRITO DO PAI e, como companheira de caminhada, a MÃE 
compreensiva e carinhosa.ELA, em momento algum, deixa alguém desamparado ou 
desorientado, ELA que acolhe a todos com AMOR SANTO.

EU vos falo, pois está chegando o momento em que devereis partir a serviço, 
em busca das ovelhas desgarradas e desamparadas.Em breves dias devereis lançar-
vos em trabalho, indo ao encontro de muitos que vos esperam. Fostes instruídos e en-
sinados para uma luta DIVINA e bela, pois a vós afirmo: não entrareis no Reino do PAI, 
sem antes estenderdes a vossa mão em busca do próximo.Reparti com todos a vossa 
Felicidade, ensinando-lhes e mostrando-lhes o caminho em que se encontra o AMOR, 
o Perdão, dando-lhes da água viva que nasce de uma fonte eterna e cheia de vida nova.
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Ensinai aos outros que é possível ser feliz, quando se tem um PAI bondoso 
e misericordioso.

Tende confiança e fé, pois ESTOU convosco em cada momento e em cada 
instante.SOU EU QUE VOS CONDUZO E VOS GUARDO EM MEU CORAÇÃO. 

Não temais, sede confiantes.

   

QUERO realizar muitas maravilhas em vosso meio, mas estais a duvidar 
muito.SOU EU, O SENHOR, que vos falo: dou-vos a conhecer muitas coisas, muito 
vos tenho ensinado, já vos deixei um livro de ensinamentos, mas ainda estais a 
duvidar.

Até quando devo aturar-vos nesta incredulidade, gente fraca e de pouca fé?
Já é tempo de acreditar e confiar, deveis partir e ensinar aos outros, mas, 

com tão pouca fé, nada conseguireis.
Por que ainda estais a duvidar e pedir sinais?
Não sabeis que ME encontro presente em vosso meio e que tudo posso e 

tudo faço?Já vos dei prova suficiente, curando, libertando, trazendo-vos a paz em 
meio as vossas famílias, e ainda estais a duvidar?

Por que em vossos corações há lugar para tanta dúvida?
Eu vos falo: se vós não tiverdes mais fé, se em vosso coração não existir 

lugar para a confiança, não vos será dado o ESPÍRITO DA VERDADE e do AMOR.
Não tendes merecimento para tanto, são fracos de espírito e em vós habita 

a desconfiança.
Deveis, portanto, unir- vos em oração, mas não como um simples gesto de 

costume, sem ter sentido.
Fazei as vossas orações com mais dedicação, meditai mais profundamente 

em vosso coração, tomai mais tempo para unir-vos e conversar com o PAI, em um 
AMOR como de um Filho ao PAI, mas deveis confiar e acreditar em cada palavra 
pronunciada.

EU vos falo e peço: confiai, não duvideis, para que se realizem entre vós 
verdadeiras maravilhas.

Deveis preparar-vos para levar aos outros os MEUS ensinamentos e a 
MINHA salvação.Sois MEUS escolhidos, deveis crer e confiar, pois, se tiverdes fé, 
deveis fazer maravilhas em vosso meio.
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SOU O SENHOR E O MESTRE, A LUZ E O CAMINHO.
Quero vos falar da situação atual, como o PAI vê com paciência toda uma 

humanidade perversa e contaminada pelo pecado, dominada pelo demônio.
Quase ninguém conhece o caminho da salvação do AMOR, é preciso que 

se volte, com um coração arrependido, para o caminho do PAI, antes que o PAI 
ponha seus Anjos a ceifar e antes que muitas almas se percam para sempre.

Quero mais uma vez, que todos se unam, os Sacerdotes, os religiosos e 
os leigos 

em uma grande força e procurem juntos trabalhar em busca dos irmãos que 
estão distantes do PAI e do caminho da salvação.

SOU EU que vos venho pedir, é preciso lutar e levar mais almas à santifica-
ção, pois a misericórdia do PAI é imensa.

   

Falo-vos sobre a vossa caminhada na Terceira Obra.
A Irmã está flutuando em um verdadeiro espírito de luz e santidade, está 

chegando ao fim os seus dias de contato com o PAI, tudo a ela foi dado a conhecer 
sobre a caminhada. Ela espera o momento exato para vos transmitir as mara-
vilhas desta caminhada e deveis preparar-vos com muita oração para que o ES-
PÍRITO DA VERDADE vos encontre puros, para que então possa em vós habitar.

Tudo será de uma Divindade imensa, tudo em vós se transformará.
A Irmã sente-se renovada e em uma vida nova. Ela será para vós a porta 

que se abrirá para mostrar-vos a beleza desta caminhada e será a rocha de água 
viva que servirá para matar a vossa sede, será a mestra, a força.

   

SOU O SENHOR E MESTRE.
Quero-vos falar que ESTOU orientando-vos para uma caminhada de AMOR 

e Paz.
Muitos vos esperam, mas é necessário que vos dediqueis de corpo 

e alma em busca dos irmãos.Quando passei pela Terra, andei por todas as par-
tes com dificuldades, mas sem perguntar como seria ou como deveria fazer
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pois obedeci ao PAI que me enviou.Procurava somente ensinar e mostrar a todos o 
caminho da salvação, dando-lhes exemplo de Humildade e AMOR.Hoje, vos peço: 
não deveis vos preocupar para onde deveis ir, o que deveis fazer, com o que comer 
ou onde morar, pois vos enviei como operários sem salários, sem rumo certo.Deveis 
simplesmente obedecer e procurar cumprir os Planos do PAI, confiai e tudo vos será 
dado, desde o pão de cada dia, lugar para o repouso e, ainda mais, a recompensa 
de um salário justo e eterno.

SOU EU que estou em toda parte e lugar, conduzo-vos e, por meio de vós, 
faço acontecer a salvação em meio aos Filhos MEUS.Deveis caminhar por mui-
tos lugares, havereis de encontrar caminhos difíceis e perigosos e também lugares 
calmos tranquilos.Quando vos perseguirem e vos maltratarem, deixai-os e segui em 
frente.Não vos preocupeis em consertar os mal-entendidos, ou querer compreender 
os que vos perseguirem ou caluniarem.Deixai-os, pois vos afirmo: muitos irão per-
seguir-vos, caluniar-vos, maltratar-vos e ferir-vos com palavras e até com ações.

Não vos assusteis, pois muitos já foram os perseguidos, os maltratados 
e muitos já deram a própria vida por causa de MEU NOME.Também vós sereis 
perseguidos, mas não vos amedronteis, pois vos seguro pela mão e vos guardo em 
MEU CORAÇÃO.A vós falo e oriento para que, quando isso vier a acontecer, estejais 
preparados a suportar todo o tipo de sofrimento e perseguição.

Dentro do próprio grupo, já se manifestam sinais de traição e perigo, não 
só aqui, mas em toda a Comunidade, pois sois uma comunidade em que muitos não 
concordam e não aceitam essa caminhada.Ainda há entre vós pouca Fé e Confi-
ança.Isso é válido para toda a Comunidade Aliança Divina.

O maligno se apresenta em vosso meio, com ciúme, inveja, raiva, descon-
fiança, procurando assim a desunião, a intriga, a mentira.

Ficai vigilantes e atentos para essas coisas que virão a atrapalhar e angus-
tiar a muitos, a ponto de alguns quererem desistir e parar.

Mas, vos falo: lutai, rezai e exortai todo o mal que vier se manifestar entre 
vós para que ele não crie raízes e não venha atrapalhar a caminhada.

Deveis levar o plano de salvação em frente, pois é um Plano que o PAI vos 
preparou há muito tempo.É necessário que se realize antes que aconteça a colheita.

Muitas almas precisam ser resgatadas para o reino do Criador.Estai prepara-
dos, pois, se alguém manifestar a traição ou vos caluniar, deveis saber que é chegada 
a hora do sofrimento, mas ficai calmos e confiantes, pois a vós estendo a MINHA mão, 
para juntos seguirmos essa jornada, essa luta.Sois MEUS escolhidos e a vós EU am-
paro e conduzo.Sede confiantes e vereis como é belo o caminho que o PAI vos preparou.
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Quando vós descobrirdes a grandeza de vos dedicar ao serviço do SEN-
HOR, não haverá mais nada que vos amedronte, ou vos faça parar.

Em vós existirá o ESPÍRITO DO PAI e tudo brilhará em vosso ser, as vos-
sas mãos serão o guia para conduzir os irmãos, os vossos olhos serão a luz que 
indicará aos irmãos o caminho do PAI, tudo será Paz e harmonia em vosso ser.

Mas deveis tomar cuidado com vossos exemplos, para que eles não sirvam 
de escândalo para os outros, pois sereis observados por muitos.

Cuidado para que não escandalizeis a ninguém, deveis amar-vos em tudo, 
no agir, no falar e que vossos gestos transmitam AMOR e Confiança.

Com vossas palavras procurai transmitir a esperança e a Fé, procurai plan-
tar a sementinha da Verdade no coração do irmão.

Ensinai a ele que, quando se tem o AMOR Verdadeiro no coração, é pos-
sível viver em Paz e harmonia com tudo e com todos, pois, quando se encontra o 
caminho do PAI, junto também está a vida, a segurança e a tranquilidade.

EU vos quero como cordeiros em meio aos vossos irmãos, mansos, humil-
des e simples, deixando um rastro de AMOR Fraterno e Caridoso.

Escutai o que vossos irmãos têm a vos dizer e, com poucas palavras, trans-
miti-lhes a Verdade e a Fé.

Eles precisam falar, pois estão cheios de confusão e falsidade, mas vós que 
estais livres e puros, fazei uso de poucas palavras e assim tudo será Paz e Amor.

Serão MINHAS as palavras que sairão de vossa boca e serão MEUS os 
gestos que vossas mãos realizarão.

Sois meus instrumentos, confiai e guardai em vosso coração a Fé e o 
AMOR.SOU EU O SENHOR QUE VOS CONDUZO.

SOU O PAI QUE AMA E PERDOA A TODOS.
   

Eis como deveis atender a quem vos procura: Sede simples e não vos 
preocupeis, deixai-vos conduzir.

EU estarei realizando tudo através de vós, mas, quando sentirdes neces-
sidade de realizar com gestos não vos envergonheis e fazei aquilo que vos parecer 
certo, com paciência e simplicidade.

Não tenhais pressa, mas agi com cautela e não duvideis, pedi tudo em 
MEU NOME e em NOME DA SANTA MÃE, e tudo se fará.

Muitos virão vos procurar com problemas diferentes e já sem esperanças, 
mas se vós tiverdes fé, tudo se realizará.Não duvideis em vossos corações.

Quando a vós for conduzido algum endemoninhado, não temais, mas agi 
com autoridade, com fé e com força.Expulsai-o em NOME de JESUS de
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NAZARÉ, traçai o sinal da cruz e pisai a serpente, expulsai-a para o abis-
mo, ordenando-lhe que se retire daquela pessoa.

Mas deveis agir com cautela, com firmeza e autoridade.
Usai vossas armas com muita fé e coragem e, depois, abençoai e entregai 

esta pessoa aos MEUS cuidados, em MEU IMACULADO CORAÇÃO e sob a pro-
teção da SANTA VIRGEM.

Muitos vos procurarão de todos os lugares, procurai sempre preparar-vos 
com orações e jejuns e contato com o PAI.

Não vos descuideis das vossas orações, pois é para vós como alicerces 
onde possais vos apoiar.

Deveis alimentar em vosso ser a conversa com o PAI, pedir, todos os mo-
mentos, a proteção da MÃE Querida, dos Santos e Anjos celestes.

Não vos esqueçais de oferecer cada momento pelos pecadores, pela con-
versão da humanidade e pedi que satanás seja eliminado de vosso meio e que os 
Filhos MEUS sejam livres.

Deixai-vos conduzir, pois vos AMO MUITO e dou-vos instruções para que 
o vosso caminhar seja suave e belo, e que através de vós sejam conduzidas muitas 
almas ao PAI.

  

SOU O MESTRE.
Digo-vos que quando vos for enviado o ESPÍRITO DA VERDADE e da FÉ, 

em vós tudo se transformará, tudo se realizará.
Vós nada temereis, sereis como relâmpagos a iluminar o mundo.
Vos preparo, pois a vossa caminhada é bela, mas precisais ser soldados 

bem preparados e seguros, com muita coragem e com espírito transformado.
Nem todos chegarão a ter condições de se preparar e de se lançarem 

nesse caminho, pois será somente para os fortes e corajosos.
Muitos deixarão de seguir e se afastarão. Dos que restarem, quero-os firm-

es e autênticos, com espírito de luta, sem queixas e sem desânimo.
Devem partir e enfrentar muitas batalhas, somente os fortes resistirão e o 

mundo os espera.
Encontrarão caminhos diferentes, em que haverá muita dor e lágrima.
Terão que remover uma barreira diante das leis da Igreja, que lhes pesará 

muito.É difícil, mas é necessário que aconteça essa abertura.
Haverá muita luta entre a Igreja e vossa Comunidade. Mas entre vós 

não pode haver divisões, uni-vos para que a vossa caminhada se complete.
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Dar-vos-ei a conhecer tudo e como deveis agir, mas ficai atentos e calmos, 
ainda algum tempo e tudo acontecerá.

A Irmã precisa tomar cuidado e acautelar-se, pois muitos falsos serão os 
que se achegarão a ela para tirar-lhe as respostas para poderem julgá-la, seduzin-
do-a com mentiras e calúnias.

Vigiai e ficai atentos a tudo e a todos, procurai orar constantemente para 
derrubar o maligno, que não para de seduzir a muitos. Mesmo na Comunidade, ex-
istem alguns que vos servirão de tropeço, traindo-vos e tentando-vos seduzir.

Vigiai e prestai atenção a tudo para que não venhais a cair.EU estarei em 
todos os momentos convosco, deixai-vos conduzir.

   

Em verdade vos digo, não vereis a face do PAI se não seguirdes o MEU 
Caminho. É necessário que aconteça uma transformação e uma conversão pro-
funda em meio à humanidade e nos  Filhos MEUS. 

O MEU Coração Imaculado está derramando gotas de sangue a cada mo-
mento por causa ao pecado. A serpente enganadora está a seduzir e a levar muitas 
Almas, para sempre, ao lugar de desespero e aflição. 

É preciso que se faça muita oração e que se leve MEUS Ensinamentos 
mais a sério.

Ensinai, desde cedo, às crianças o caminho do PAI, antes que o maligno 
jogue a semente do mal. Procurai sempre mostrar aos vossos Filhos como é impor-
tante seguir os mandamentos que um dia vos foi ensinado. 

Mostrai a eles com palavras e exemplos que precisam acreditar em um 
DEUS CRIADOR e SANTIFICADOR. Nas mínimas coisas do dia a dia, implantai em 
seus corações a Fé e a Esperança.Vós tendes uma responsabilidade muito grande 
perante DEUS, pois foram confiados a vós, os Filhos que são uma continuação da 
Obra do Criador. 

Lutai com todas as forças para levardes os vossos Filhos ao Caminho do 
AMOR e da Verdade. 

Mesmo que vos pareça tudo perdido, não desanimeis, conversai com o 
PAI CRIADOR e pedi a ELE piedade e misericórdia. Confiai na sua bondade infinita. 

Não desanimeis, mas lutai em todos os momentos, que a vossa recom-
pensa será eterna. Pedi à VIRGEM MÃE, que ela venha vos ajudar nessa missão. 
ELA que esmagou a cabeça da serpente, hoje também, mais do que nunca, é necessário 
pisotear e esmagar a serpente enganadora, que seduz todas as Famílias e lança
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sobre os Filhos amados as piores sementes: a droga, a prostituição, os vícios mais 
nocivos e perigosos, deixando nossos jovens em desânimo, desespero e moribun-
dos. 

É preciso que se levante contra o maligno uma barreira e vós, Pais e Mães, 
sois os primeiros responsáveis a combater o mal. 

A vós foi dada a missão da continuação do que há de mais belo sobre a 
terra, que é a Família, mas não deixeis que ela seja tomada pelo pecado. 

A sua destruição significa o fim da humanidade, quando em vossas Famí-
lias, existir o Verdadeiro AMOR, os Filhos encontrarem nos Pais a Imagem de AMOR 
Fraterno, as Mães forem Verdadeiramente “MARIA” para os Filhos, não existirá mais 
revolta. 

O maligno não mais tomará lugar em meio às Famílias e tudo voltará a ter 
Paz, o mundo viverá a Paz, o Amor, e a Tranquilidade tão esperada por todos. 

Sois Filhos MEUS e vos quero reunir em uma só Família Harmoniosa e 
Santa.

  

SOU EU, o SENHOR, que vos falo.

Dou-vos instruções para que continueis nessa caminhada. 
Não compliqueis muito as coisas, estais misturando os vossos sentimentos 

com os dos outros.
Precisais ficar em silêncio e escutar o que tenho e vos falar.
Ficai atenta a tudo, pois ME manifesto em um simples gesto, transmito 

MINHA mensagem até no cantar de um pássaro. 
Precisais assumir sem olhar muito ao irmão. Preparai-vos, pois em vosso 

espírito encontram-se marcas profundas. 
É necessário ir com calma, lentidão, paciência e precisais compreender e 

aceitar tudo com Amor. 
Com simplicidade entregai-vos e dizei o vosso “SIM” em todas as situações. 
Deixai-vos conduzir e EU realizarei através de vós muitas maravilhas.Quero-

vos mais simples e mansos, mas tomai cuidado para que o orgulho não venha morar
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em vosso Espírito.Sede humildes e simples todos os dias de vossa Vida. 
Procurai desfazer-vos desse pesado fardo que foi deixado em vós, para que real-
mente sejais felizes. 

Voltai atrás, mentalizai  toda situação vivida por vossos antepassados e 
sem resistência entregai tudo.

Tende coragem e abri vosso Espírito para que possais ser livres.
Sede mansos e deixai acontecer tudo com Amor, não vos desespereis, mas 

sede compreensivos e humildes. 
Fazei tudo o que vos peço e deixai que EU vos conduza. 
É necessário agir, pois também EU deixei-ME conduzir pelo PAI, sendo-lhe 

obediente até a morte. 
É preciso que se faça tudo pela salvação da humanidade. 
Revesti-vos de coragem e força para ir à luta, Dizei o vosso “SIM” e deixai-

vos conduzir. 
Necessito de todos, mas quero-vos fortes e corajosos, como verdadeiros 

soldados.
SOU EU que vos Falo e Conduzo.
O mundo precisa de cada um de vós. 
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Não esqueçais da primeira consagração que aconteceu em Mafra, marcai 
bem o local, a hora e o dia.

Neste local haverá muitos acontecimentos, deveis guardar bem, pois acon-
tecerão muitas coisas lindas aí onde aconteceu a consagração.

FUI EU que vos conduzi até aquele lugar, manifestei-ME e estive presente 
a cada passo e vou manifestar-ME em outras ocasiões. 

Cada vez que vós sentirdes vontade, ide até aquele lugar, para presenciar 
muitas maravilhas que irão acontecer. 

Neste mesmo lugar, vou mostrar muitas coisas interessantes sobre vossa 
caminhada.É um lugar Santo escolhido por DEUS, onde vos enviei pela primeira 
vez, fazendo acontecer um ato de Amor, que foi o “SIM” ao PAI, dado na simplici-
dade, em meio a toda aquela beleza, em meio ao canto dos pássaros, aos louvores 
da natureza e ao canto dos Anjos. 

Deveis guardar bem em vosso coração todas essas maravilhas, pois no 
futuro erguer-se-á, nesse mesmo lugar, uma casa de oração em Louvor ao PAI. 

Tendes aí um lugar Santo, muitos a ele acorrerão e acharão consolo para 
os seus sofrimentos, serão confortados no Corpo e na ALMA. 

Ainda, em tempos futuros terão um lugar para conversar com o PAI, ben-
dizer a DEUS todo Poderoso e para agradecer-LHE. 

Quando não encontrardes um lugar tranquilo para meditar, descansar ou 
louvar ao PAI, dirigi-vos até aquele local e lá encontrareis tudo o que vos falta. 

Encontrareis aí a Paz para o espírito e o silêncio para escutar o que vos 
tenho a falar, ide, fazei a experiência, meditai em vosso coração. 

Deveis chamá-lo de “SANTUÁRIO DO AMOR”, mas não será necessário 
fazer construção, pois é em meio a natureza que se encontra o mais belo Santuário, 
onde reina o AMOR, a Divindade e a Paz, tão necessários para o encontro com o 
PAI. 

SOU O SENHOR DA MESSE.SOU o SENHOR da Verdade e da Vida.
Não vos deixeis conduzir por coisas mundanas e falsas, procurai sempre o 

caminho do PAI. 
Fazei tudo por AMOR ao PAI e todo o vosso proceder seja de Filhos obedi-

entes e fiéis.Não useis de astúcia para querer desculpar-vos diante do PAI, pois de 
nada adiantaria,  pois ELE vos conhece desde o amanhecer até o anoitecer, tudo a 
ELE é conhecido.Procurai o SENHOR em tudo: no vosso falar, no vosso agir, até no 
vosso caminhar  e que tudo seja feito com AMOR. 

Que as pessoas vos encontrem sempre alegres, felizes, sem queixas
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e sem desânimos, dai testemunho de Filhos Amados pelo PAI. 
Ensinai aos outros que se pode ser feliz, mesmo com as maiores dificul-

dades, mesmo quando os olhos choram, mas é preciso confiar realmente em um 
PAI de AMOR e Bondade.Vós deveis transmitir aos vossos irmãos a Paz, a tranquili-
dade, o AMOR e a Confiança. Representar que, quando se esta no PAI, nada deste 
mundo pode vos machucar ou entristecer. 

Dai testemunho de Filhos, que um dia se encontravam na escuridão, mas 
lutando e acreditando, hoje conhecem a Paz e o Caminho do PAI. 

Ensinai aos outros que o PAI é Misericordioso e que ELE tudo perdoa, só 
precisa querer e pedir o seu perdão. 

Confiai e tudo se realizará. SOU o SENHOR e MESTRE.

   Quero que vós sigais em frente como verdadeiros soldados, fortes e 
corajosos. EU vos conduzirei em todos os momentos, vos devereis partir em busca 
de tantas ovelhas que se encontram distantes e afastadas do rebanho e do Pastor. 

Ainda devereis enfrentar dificuldades em vosso meio, mas não desanimeis, 
sede fortes, segui em frente, levai os MEUS Ensinamentos a todas as partes e em 
todos os lugares. 

Dar-vos-ei instruções, de como deveis seguir.
A IRMÃ está contente, dei-lhe a conhecer todos os passos da Terceira 

Obra, que é divina e maravilhosa,  é um caminho para os fortes e autênticos. 
Alguns sacerdotes virão ao vosso encontro, mas ainda haverá luta entre a 

Igreja e vossa Comunidade. 
Mostrar-vos-ei qual o caminho a seguir, para que a Igreja vos acolha. 
São tantas as leis e tão fracas, que não tem condições de sentir a beleza 

desta caminhada, isto é, o que está para vir no fim dos tempos.
Vós não tendes condições de imaginar como isso acontecerá, como se re-

alizarão estas coisas.Estais ainda vivendo como humanos, aos poucos vos preparo 
para terdes condições de sentir e ver as belezas desta Comunidade. 

Sois ainda como criancinhas, dando os primeiros passos, necessitando 
de orientação e ensino, mas a vós afirmo: segui em frente, não pareis, pois 
mostrar-vos-ei, no momento certo, que valeu a pena lutar, pois para isso vos 
acolhi e vos seguro pela mão. 
Sede obedientes e tende calma e paciência; preparo-vos com AMOR e com 
cuidado. Sois MEUS e vos AMO muito.
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As minhas palavras são de AMOR, de Ensinamento e de Verdade. 
SOU vosso Amigo, AMO-vos muito e vos guardo em MEU Coração. 
SOU O que veio e que voltará para recolher cada ovelha.SOU O PASTOR 

e MESTRE, não compreendeis muitas coisas que vos deixei e que hoje vos falo. 
Sois MEUS escolhidos e quero vos preparar para uma missão de AMOR, 

o vosso trabalho é maravilhoso e precisa continuar, não deveis parar, estou muito 
contente convosco.

Preparai-vos com muito AMOR, é assim que vos quero: simples e humildes 
para que sempre, mais e mais, se realize em vós a vontade do PAI.

Sede obedientes e deixai-vos conduzir sempre, estais vivendo como que 
um sono, em que muitas coisas acontecem, quando um dia despertardes, ai com-
preendereis que o vosso adormecer foi belo e necessário e que o vosso despertar 
e de uma beleza infinita. 

Ficar silenciosos e calmos enquanto vos preparo, pois não muito mais e ha-
vereis de despertar, aí sim, estareis prontos para partir e levar a Boa Nova a todos. 

Aí dareis graças e louvores a Deus, que é PAI e Santificador, tereis 
condições de caminhar em busca de vossos irmãos. 

Deixai-vos conduzir e tende calma, tudo tem seu tempo, ainda não é 
chegada a hora, mas está próxima. Muitos já vos procuram, atendei-os com Amor e 
Paciência, ajudai a cada irmão que vier ao vosso encontro.

Não desprezeis a ninguém, mas acolhei a todos, escutando-os e ensinan-
do-os que devem viver no Amor e na Verdade.

O Pai AMA a todos sem distinção e mandou seu Filho AMADO e, por isso, 
são todos irmãos, independente de cor ou raça,  para o PAI, são todos iguais.

Também, entre vós, deveis AMAR-vos, respeitar-vos e ajudar-vos mutua-
mente. EU AMO a todos.  

E assim fala o SENHOR: SOU o SENHOR da MESSE.
SOU o descanso de quem se encontra cansado, SOU o amigo de quem 

não tem mais ninguém. Procurai-ME e vos darei tudo.  
SOU a Luz para quem não a tem, SOU a fonte de água viva e saudável 

para quem tem sede. 
Filhos MEUS, procurai e encontrareis alívio para vossas dores, angús-

tias e sofrimentos.Confiai e vos será dado tudo o que pedirdes, mas deveis guar-
dar em vossos corações a Fé verdadeira e depositar em mim toda confiança.
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SOU vosso amigo e vos AMO muito, quero guardar-vos de todo o mal. 
Procurai viver em paz e confiança, não vos preocupeis demasiadamente 

com vossos bens materiais, mas confiai-os a MIM e tudo será preservado e multi-
plicado. 

Que isso não vos seja motivo de intriga, inveja ou raiva e possa vos atra-
palhar, pois devereis possuir para terdes o que comer, o que vestir, mas não vos 
angustieis ou vos maltrateis por essas coisas.

Que nada disso seja motivo para vos desviardes do caminho do Pai.

   
SOU O SENHOR da Verdade e da Vida. 
A vossa caminhada é feita de Amor, Dedicação e Doação. 
Vós deveis fazer tudo por Amor ao próximo. 
Esse caminho é belo e suave, mas deveis saber caminhar por ele, com 

passos firmes e decididos. 
Quando encontrardes alguma pedra, removei-a com cautela e, se ne-

cessário, com autoridade, mas não vacileis, para isso, já vos ensinei e dei-vos in-
struções. Tudo em vós deve ser humildade, mansidão e paciência. 

Não se pode realizar dois caminhos: ou se segue a um ou a outro. 
Há muito tempo, falei que não se pode seguir a dois senhores, hoje volto 

a vos afirmar a mesma verdade, que não se pode seguir a dois caminhos: ou se é 
desse ou se e daquele.

Para seguir o caminho do PAI deveis desapegar-vos de tudo o que for 
apego do coração, não deveis ter em primeiro plano as coisas materiais, mas sim o 
que vos leva ao PAI. 

Tomai consciência disso e sabei decidir. 
Não vos quero dizer que não deveis possuir bens ou riquezas, muito pelo 

contrario, é do agrado do PAI que se possua alguma coisa, mas que isso não sirva 
para vos afastar do caminho do PAI. 

Guardai em vosso coração os mandamentos para serdes seguidores, que 
em vosso coração não tome o primeiro lugar o “TER”, o “PODER”, mas que o PAI 
seja o condutor de vossa passagem peregrina por este mundo. 

Portanto, procurai meditar e refletir:

Quem toma o primeiro lugar em vosso coração?
Quem é o Senhor que estais a servir?
Qual é o caminho que estais a seguir?
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A cada minuto estais mais perto da vida eterna.Desfazei-vos de tudo que 
vos põe à distância do PAI. Não guardeis os vossos tropeços, lançai-os fora, para 
não atrapalhar em vosso caminho. Assim vos falo, assim vos oriento. AMO-vos mui-
to e GUARDO-vos em MEU Coração Imaculado.

                   

                                               

O mundo precisa melhorar.
A humanidade precisa voltar ao Caminho do PAI, é necessário que haja 

conversões verdadeiras e que os Filhos sejam mais agradecidos ao PAI. 
É necessário que aconteça o perdão verdadeiro em meio aos Filhos MEUS. 
Eu vos peço:
Rezai com vosso coração e com vossa mente. 
Meditai sobre a criação e a beleza que o PAI vos oferece, dando a cada um 

o sopro de vida, o raciocínio, a esperança de uma vida junto ao PAI, que abriu as 
portas da mansão eterna, dando para isso, o que de mais precioso possuía, que foi 
seu FILHO AMADO e QUERIDO.

Filhos MEUS, parai, pensai e meditai em vossos corações:
Quem seria capaz de preparar um mundo tão belo e tão maravilhoso, para 

acolher a tudo e a todos, dando a cada um a liberdade, enviando ainda seu Filho 
para ensinar, perdoar e mostrar o caminho de volta ao Pai e prepara um lugar onde 
não haverá nada a temer, onde a felicidade é completa?

EU vos peço: para andar por linha reta é preciso que aconteça em meio a 
humanidade o Amor Verdadeiro, a União e o Perdão, pois a cada instante sofro por 
causa da falta de Fé, do Perdão e do Amor. 

EU e MINHA MÃE estamos, a cada momento, intercedendo junto ao PAI, 
para lhe conter a mão poderosa que está para se abrir sobre todos. 

Já se manifesta em vosso meio os primeiros sinais de dor e sofrimento, 
mas é apenas o começo, muita dor e lágrimas cobrirão a terra, se não houver um 
pedido de perdão e misericórdia ao PAI. 

A humanidade vive em desobediência, em verdadeira harmonia com a ser-
pente que é o demônio. 

Deveis ensinar a todos, pequenos e grandes, que se voltem para o PAI com 
o coração arrependido e humilhado e façam SUA VONTADE e que os seus olhos 
não chorem lágrimas de sangue e que seus corações não sejam despedaçados 
de dor e arrependimento. Ide por todos os lugares, falai aos vossos irmãos, que é 
tempo de se voltarem ao PAI com verdadeiro arrependimento e implorando ao PAI 
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a sua misericórdia. Pedi à MÃE querida, que ELA vos ajude a voltar ao caminho do 
PAI e que vos dê forças e coragem para vencer o maligno, trazei-A em vosso cora-
ção e em vossos pedidos de oração. 

Não deveis parar, mas sim levar, sempre mais e mais, MEUS Ensinamen-
tos para todos.

Não vos preocupeis com coisas materiais, com leis ou como deveis fazer, 
mas sede obedientes aos MEUS Ensinamentos e as minhas leis, que são o AMOR, 
o Perdão, a Conversão e a procura da Vida Nova. 

Levai a todos os MEUS Mandamentos e procurai mostrar aos outros o 
perigo que o pecado traz à humanidade. 

Deveis ser simples, mas pedir a todos que se voltem ao PAI, pois é um PAI 
de bondade que espera a todos, de braços abertos para dar o Perdão e a Paz. 

Voltai-vos ao PAI com humildade, obediência e arrependidos, não só no 
vosso falar, mas no vosso coração e no espírito, enfim, em todo o vosso ser deve 
acontecer a conversão, a purificação e encontrareis a paz. 

EU assim vos falo, pois SOU o Mestre, SOU o SENHOR de vossas vidas, 
deveis seguir-ME e mostrar-vos-ei como é belo o caminho que leva ao PAI. 

Não duvideis, mas guardai-vos de toda e qualquer falta de Fé que possa a 
vos atrapalhar. 

Sois MEUS escolhidos e vos AMO muito.
Deveis brilhar para vossos irmãos, como Filhos Amados do PAI.

   

Naqueles dias que antecederão a última vinda do SENHOR, acontecerá 
grande pavor e desespero em meio à humanidade.

Somente os que se encontrarem em Paz com o PAI sentir-se-ão seguros. 
Todos os que se encontrarem em pecado ou distantes do caminho do PAI 

entrarão em desespero e angústia, haverá muita dor e sofrimento. 
Preparai-vos e vigiai, para que, quando isso acontecer, vos encontre em 

Paz com o SENHOR, consigo mesmo e com os irmãos. 
Chamai atenção dos vossos irmãos e amigos para que eles, sabendo tam-

bém possam suportar e vencer aqueles dias terríveis. 
EU assim vos falo, pois não sabeis quando isso acontecerá, mas 

EU vos asseguro que está muito próximo. Não haverá tempo para se arre-
pender ou voltar atrás, pois tudo acontecerá como já se encontra no “LIVRO 
DA VIDA”. Vigiai e orai para não cairdes em desespero e para que vosso
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sofrimento seja suavizado.Em vossas orações muita luta haverá entre o 
bem e o mal.Naqueles dias, o pai não reconhecera o filho, a mãe não reconhecer, a 
filha e assim por diante.

Amigo será estranho ao amigo, marido não mais verá em sua mulher a 
esposa e mãe dos seus filhos e assim haverá em vosso meio muita angústia e 
confusão.

EU assim vos falo e afirmo que os primeiros sinais e os primeiros sofri-
mentos já se manifestam em vosso meio, mas é apenas o começo das dores e do 
sofrimento. 

Convertei-vos e ensinais aos vossos irmãos para que seus dias não sejam 
de desespero e angústia.

Procurai orientar seus Filhos para que também eles se encontrem em Paz 
com o PAI.Falo-vos estas coisas, pois vos AMO e quero orientar-vos sobre muitos 
acontecimentos que virão sobre a terra. 

Não duvideis, tende em vossos Corações a Fé, a Esperança de uma Vida 
Nova e bela. 

Sois MEUS escolhidos e assim vos falo para que o vosso caminho se trans-
forme em um caminho suave e cheio de Amor. 

Confiai em MIM e vos guardarei em MEU Coração Imaculado, dou-vos o 
MEU ESPÍRITO SANTO para vos iluminar e dar-vos forças para tudo suportardes e 
servirdes aos vossos irmãos como Guias e Luz. Sois MEUS e vos AMO muito.

                  

“EU SOU A VERDADE E A VIDA”. 
Vinde a MIM, MINHAS ovelhas Mansas e Simples e conduzir-vos-ei para 

um lugar Santo e Belo. 
Escutai o que MEU FILHO tem a vos dizer e não duvideis. 
ELE é o MESTRE e SENHOR, deveis obedecê-LO e servi-LO. 
EU SOU a MÃE e SENHORA, SOU AQUELA que um dia disse “SIM” e 

através desse “SIM” entrou no mundo a salvação, o AMOR e a PAZ. 
Caminho a cada instante convosco, não vos abandono em nenhum mo-

mento, SOU a MÃE de vosso MESTRE e SENHOR.
Quero vos falar, FILHOS MEUS, não deveis desobedecê-LO, pois ELE é o 

vosso condutor.
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Querida Filha, quero te convidar a escrever tudo o que vou te falar de hoje 
em diante.Enviarei minhas mensagens de AMOR e Ternura através de ti. SOU a MÃE 
do SENHOR e de toda a humanidade. Estavas recebendo instruções de MEU FILHO 
QUERIDO, mas agora tomei a liberdade e te quero falar. SOU a MÃE e SENHORA, 
estou sempre ao lado de cada Filho MEU, mas principal¬mente de vós que vos unis 
em serviço da salvação da humanidade. Foi feito o convite por MEU FILHO e o acei-
tastes e estais a LHE obedecer, peço que sempre continueis assim, em unidade com 
JESUS, pois é de agrado do PAI que assim se faça.Estarei sempre do lado dessa 
Obra Divina, proteger-vos-ei e guardar-vos-ei de todos os perigos e juntos estare-
mos sempre. Lutaremos, em todos os momentos que se fizer necessário, contra o 
maligno, que é a serpente enganadora, o terrível dragão. Agora, estais a entrar em 
um caminho novo, cheio de esperança, onde somente os que são fiéis ao chamado 
de MEU FILHO tem direito de caminhar. Desde o início estou convosco, somos uma 
Família em DEUS. SOU EU e MEU FILHO que sustentamos a MÃO do PAI, Todo 
Poderoso. Ainda contamos com essa Obra que aí se manifesta. Não duvideis nem 
por um instante, pois é do agrado do PAI que se realize estas maravilhas. SOU a 
intercessora e o centro de toda essa beleza.Ainda enviarei outras mensagens,  pois 
é de grande urgência que se faça acontecer no mundo o AMOR Verdadeiro e Puro.O 
mundo encontra-se carente de AMOR e Paz, sempre que vos parecer difícil esse 
caminhar, vinde até MIM e estarei trazendo-vos no aconchego do MEU AMOR e do 
MEU Coração Imaculado. Sois para MIM como pérolas preciosas, proteger-vos-ei de 
toda a astúcia do maligno.Sois como crianças e vos carrego em MEUS braços e vos 
aqueço com ternura de MÂE. 

A IRMÃ está a representar-ME, pois não SOU conhecida o bastante em 
meio aos Filhos MEUS, ELA foi a escolhida do PAI para que se faça conhecer nova-
mente o AMOR em meio aos Filhos MEUS. É de grande necessidade que se cum-
pra tudo o que é da vontade do PAI, pois já se encontra muito próxima a colheita. 
Mas antes que isso aconteça o mundo precisa conhecer o AMOR Puro e Verdadeiro.
Venho a vós como MÃE Carinhosa que, com AMOR e delicadeza, pede aos Filhos 
que continuem a caminhar e obedecer aos ensinamentos do MEU FILHO, que se 
fez vosso IRMÃO.Sede-LHE dóceis e escutai tudo o que ELE vos tem a dizer, sede-
LHE obedientes e tudo se fará como é do agrado do PAI. Ainda enviarei mensa-
gens para que se cumpra tudo conforme a vontade do PAI. Sois, para ELE, muito 
preciosos e queridos, sois agradáveis aos olhos do PAI, sois como Filhos prediletos 
que o PAI cuida com muito Carinho e AMOR. Nem sequer podeis imaginar como 
sois grandes aos olhos do PAI. Inundo-vos em todos os momentos com graças e 
bênçãos, sois preciosos demais para deixar-vos desamparados. Podeis ter a 
certeza de que vos guardo em todos os momentos em MEU Coração Imaculado.
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Querida Filha, SOU a MÃE Carinhosa que venho te pedir para escrever 
sobre a caminhada de AMOR a pedido do PAI e guiados por MEU FILHO JESUS.

ELE está a preparar-vos para uma missão muito bela e santa.
Obedecei-O e segui os seus passos, pois e de imenso agrado do PAI que 

assim se cumpra e se realize todo seu plano. 
Estou ajudando-vos a cada passo, SOU a MÃE que está a proteger a cada 

um.
É necessário que se divulgue no mundo a Salvação e o Amor. 
Dizei ao PAI o vosso “SIM”, para que se realize todo o plano do PAI. 
Para isso, deveis ser simples e obedientes, não vos preocupeis em como 

se fará acontecer, simplesmente deixai-vos conduzir por MEU FILHO.  
Com os Sacerdotes tudo em breve será diferente, estou tocando-lhes o 

coração e é necessário uma transformação e ajuda mútua, mas somente através de 
vossas orações poderão ser modificadas as estruturas das leis humanas. 

Não vos preocupeis, tudo se realizará em seu tempo certo, simplesmente 
ficai à escuta e em obediência e tudo se cumprirá.

   EU SOU A LUZ, A VERDADE E A VIDA.
ESTOU a vos falar, pois quero enviar mensagem de agradecimento por 

tudo que estais a fazer e pela vossa obediência.
SOIS Filhos queridos e amados do Pai.
Ainda vou falar-vos muitas vezes, deveis ficar muito atentos e à escuta, 

pois tudo se cumprirá conforme a vontade do PAI.
Deveis louvar e agradecer à MÃE QUERIDA, pois por meio dela novamente 

foi vencido o terrível dragão. Foi a MÃE que o venceu, a MÃE que lutou com ele 
naquele momento, ELA esteve presente como da primeira vez, que ELA o derrotou 
e o lançou debaixo de seus pés.

Agora ELA o precipitou no abismo e o calcou com seus pés, os Anjos o 
acorrentaram por algum tempo, portanto deveis ficar em oração e vigilantes para 
que ele não vos venha a perturbar. 

Dai graças e bendizei a SANTA VIRGEM MÃE por ter-vos ajudado neste 
momento tão difícil e de tamanha luta. 

Só com o AMOR que MARIA tem pelos Filhos, é possível vencer tamanho 
perigo.

SOIS MEUS escolhidos, para brilhardes como luz no mundo e para isso vos
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dei a MÃE Protetora, não A esqueçais em nenhum momento. 
Ficais sempre ligados em oração com MARIA, que  é vossa Protetora e 

Guia. 
Também Ela vos fala: deveis prestar-LHE atenção, pois é de suma im-

portância o que ELA vos diz.
Tudo está sob Sua proteção, portanto ouvi-A.
 

EU SOU O SENHOR E MESTRE. Vou enviar-vos mensagem a respeito 
dessa caminhada. Logo o mundo tomará conhecimento de toda essa maravilha, 
ainda algum tempo e tudo ficará às claras, tudo se resolverá entre a Igreja e a vossa 
Comunidade.Haverá um tempo de luta, de sofrimento, dor e muitos desentendimen-
tos entre vós, mas em breve tempo tudo estará resolvido.

Um grande passo foi dado com a derrota do maligno, ficai em constante 
oração e vigilantes para que não vos venha atrapalhar novamente.

É com vossa oração que deveis mantê-lo afastado, para que não vos per-
turbe.

Agora tudo está muito bem, mantende-vos em oração, não vos esqueçais 
de vos unir e juntos, fazer tudo que vos peço.

Sois MEUS escolhidos e vos conduzo mansamente, em breves tempos, 
partireis para uma caminhada de evangelização e ensinamento.

Levai aos vossos irmãos o Verdadeiro AMOR, não vos preocupeis con-
vosco mesmos e nem vos inquieteis como deveis fazer, pois cuido de cada um 
conforme o MEU agrado.

Sois MEUS e vos AMO MUITO, tendes o vosso nome escrito em MEU 
CORAÇÃO, DOU-vos tudo o que pedirdes com Fé, pois somente a Verdadeira Fé 
transforma.

Sede mansos e obedientes para que se possa realizar em cada um tudo o 
que está nos Planos do PAI.

   

QUERO te falar a respeito da Irmã.
Ela precisa tomar cuidado, pois está se levantando um exército de 

falsidade, calúnias e dor.É necessário que se mantenha calma, sem nenhu-
ma atitude de revolta, pois tudo se resolverá, mas é necessário muita oração.
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É uma verdadeira luta de guerra, tudo está sendo feito para derrubar essa 
caminhada, armam-se verdadeiras batalhas, os Bispos estão se levantando como 
verdadeiros lobos para derrotá-la.

Muita dor e sofrimento a espera, mas é preciso que tudo se resolva.
Ainda há uma serpente maligna a ser derrotada, essa que está fazendo 

frente à Igreja e a sua caminhada, essa deve se manter em pé, não pode vacilar, é 
do alto que vos são dados todos os passos.

Essa caminhada é a mesma que deixei aos MEUS discípulos e é necessário 
que aconteça antes que se faça a colheita.EU a vós falo, que será muito difícil, pois 
verdadeiras barreiras se levantam para impedir que possais caminhar, mas estarei 
sempre convosco.Somente vos oriento: ficai preparados e mansos, pois em breves 
dias manifestar-se-ão as feras com suas garras para derrotar-vos.

EU vos peço: ficai em oração e vigiai, muitos serão vencidos e se lançarão 
contra a caminhada, somente restarão os fortes e os persistentes.

A Irmã vai receber instruções como deverá agir diante de toda a situação, 
EU a conduzirei e mostrar-lhe-ei como deverá prosseguir.

Haverá verdadeiras lutas, mortes, dor e desespero, mas não vacileis, pois 
será a última luta entre a Igreja governada pelos homens e a vossa caminhada.

Deverá acontecer antes do grande Pentecostes, pois sem essa abertura 
não vira sobre vós o ESPÍRITO da VERDADE, que deverá brilhar também sobre a 
Igreja e sobre cada um de vós.

EU ainda vou enviar mensagens sobre esse acontecimento, vou ME reve-
lar a alguns outros, portanto ficai atentos e vigilantes e deveis ficar em constante 
oração.A Irmã precisa das vossas orações, pedi à SANTA MÃE que venha em vosso 
socorro e em auxilio dessa caminhada.

Levai aos outros tudo o que te falei e pede a eles que fiquem em silêncio e 
atentos, pois vou lhes enviar mensagens.

Leva também ao conhecimento da Irmã, para que ela fique forte e corajosa.
Exortai e pisoteai esse mal que tudo faz para vos atrapalhar, lançai-o, para 

sempre, no abismo.
Mas não vos esqueçais: uni-vos em oração e sacrifício, só assim tereis 

condições de vencê-lo.Estarei a cada passo convosco, mas sede fortes e lutai para 
vencer e não tombar.Vou enviar do Céu MEUS Anjos, com suas espadas, para vos aju-
dar e vos proteger.Sois MEUS Escolhidos para levar ao mundo toda essa obra mara-
vilhosa, não vos deixeis dominar, portanto estarei sempre ao vosso lado.É contra MIM 
que se lançam, mas faço-ME presente no vosso meio e juntos venceremos.
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Vou falar-vos a respeito do lugar onde aconteceu a vossa consagração.
Subi sempre que possível àquele lugar e ficai a meditar ou simplesmente 

fazei silêncio.
O céu desce sobre cada um que se aproximar daquele lugar de bênçãos 

e graças Divinas.Lá foi deixado o primeiro sinal de AMOR, foi com muita simplici-
dade, quase num ato insignificante, que aquela criança inocente mostrou a vossa 
caminhada.

Muitos não entenderam nada de tudo o que se passava naquele instante, 
mas aí foi manifestado o sentido da vossa caminhada, que é de luta e sofrimento, 
mas com a certeza de conseguirdes a vitória.

Esse sinal deve permanecer para sempre em vossos corações. Foi muito 
bem demonstrado através de uma criança, que tudo vos vem do PAI, tudo vos é 
dado do alto.Sois para o PAI Filhos Amados e Queridos, ainda outros sinais vos envi-
arei, mas lembrai que deveis dirigir-vos com muito AMOR aquele lugar abençoado 
pelo PAI.Ali, um dia, erguer-se-á um templo de oração e santificação.

Esse menino é de valor imenso ao PAI, deixai-o sempre do vosso lado, pois 
muitas coisas se realizarão através de sua simplicidade, ele é de suma importância 
em vosso meio, através dele haverá grande acontecimento: a continuação da camin-
hada da Terceira Obra.

Tudo está nos Planos do PAI. Dai-lhe atenção e não duvideis, pois estão a 
serviço de um DEUS VIVO e Verdadeiro, deixai-vos conduzir, pois sois amados do 
PAI.Assim vos falo, pois vos quero muito e vos guardo de todo o perigo e é através 
de vós que se realizarão muitas maravilhas.

   

Naqueles dias haverá muita dor e sofrimento, estai preparados e ficai em 
oração, para que quando chegarem, não sejais tomados de surpresa e vos deses-
pereis.Algum tempo ainda vos é dado, mas não muito.

Antes que tudo isso aconteça, deverão ser anunciados a todas as nações, 
em todas as partes do mundo, a MINHA salvação e MEUS ensinamentos.

Não vos preocupeis, pois conduzirei tudo conforme a vontade do PAI.Sede 
mansos e simples e vos levarei a todas as partes do mundo.

Quero falar-vos a respeito do que acontecerá em poucos dias entre a Igreja 
e a caminhada.EU já vos falei, mas é necessário que tomeis instruções, pois é de 
grande importância que estejais preparados para vencer o maligno que se lança a 
cada momento ao vosso encontro.Preparai-vos, pois será uma luta de morte e dor.
Está se levantando uma estrutura criada por leis



117

humanas e que tudo faz para vos calar a boca.
Quando chegar o momento certo, deveis unir-vos e com autoridade, sem 

medo, sem dúvidas e discutir se necessário com quem quer que seja, mas sempre 
com calma. Depois reunir-vos em um lugar distante e de silêncio e com muita força 
expulsar o demônio.

Toda intriga, injustiça se destruirá, será lançada ao abismo e as portas que 
se encontram fechadas abrir-se-ão. Mas será necessário que se lute como verda-
deiro soldado, forte e decidido.

O maligno tudo faz para vos impedir, pois quando chegar a salvação ao 
mundo não haverá mais lugar para o mal.

A igreja precisa acolher essa caminhada, pois é necessário que isso acon-
teça.

Caminhai nos mesmos passos, padres, religiosos e leigos, todos devem ser 
uma mesma família unida, glorificando o PAI.

Tudo acontecerá em breves dias, é preciso que vos unais, pois tenho pres-
sa que anuncieis a Boa Nova a todos.

Não temais, mas preparai-vos.
Antes do retiro de Pentecostes, acontecerão essas coisas, a Irmã precisa 

tomar consciência disso. Vou ME revelar também a alguns outros.
Vou mostrar tudo como se deve fazer, ficai em silêncio e atentos a tudo, 

pois vos conduzo. Mas é necessário que escuteis com atenção.
Uni-vos em oração, se necessário todos os dias, para que possais vencer 

o mal.
Pedi à VIRGEM SANTA que venha vos ajudar, ELA é a vossa protetora.
Ainda enviarei outras instruções a vós, é necessário que assim seja, mas 

tomai cuidado, pois a serpente enganadora está se manifestando em vosso meio.
Deveis ficar muito atentos para que ela não vos desuna, pois somente uni-

dos deveis vencer.
Uni vossas orações e vossos sacrifícios para que estejais sempre fortes e 

com coragem para irdes à luta.
Sede obedientes e não pareis: segui em frente, sem medo e sem fraquejar, 

estarei sempre do vosso lado e conto com cada um de vós.
Sois para MIM como Filhos Amados, que escolhi para levar aos outros a 

verdadeira salvação, portanto sede fortes e a vitória será certa.
AMO-vos e por isso vos preparo para todas as lutas.
Sois MEUS e estais em MEU CORAÇÃO IMACULADO.
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Vós devereis lutar para derrotar o mal que vos atacará em breves dias.
Tudo será eliminado, mas serão necessários união e coragem, preparai-

vos em oração e jejum. 
Dentro de alguns dias, haverá uma luta de guerra, onde derrotareis o ma-

ligno, ele já se manifesta em vosso meio e está começando a lutar contra vós.
A Irmã não será atingida, mas reuni forças para vencê-lo.
As igrejas, sendo os padres, bispos e toda uma estrutura, se levantarão 

em guerra contra a vossa caminhada da Aliança Divina.O dragão lança-se para vos 
devorar, ficai cientes e, com autoridade, expulsai-o do vosso meio, pois é diante 
da Igreja que ele se coloca e se manifesta.Derrotai-o, pois os Sacerdotes não têm 
condições de o fazerem, eles estão se deixando enganar sem nada fazer.

Dou-vos essas orientações, pois tendes o poder de precipitá-lo no abismo 
e entre vós e a Igreja, haverá a união.

A serpente tudo faz para que isso não aconteça e lança mão dos meios 
mais adequados que estão a seu alcance.

Usa os padres para vos fechar as portas para que os MEUS ensinamentos 
não cheguem aos Filhos MEUS.Dei- vos autoridade para que precipiteis o maligno 
nas profundezas do mar, de onde não mais conseguirá sair.Dou-vos instruções para 
que tudo seja feito conforme a vontade do PAI.

Entre vós e a Igreja se encontra a serpente, que tudo faz para não deixar 
que vos unais, pois ela sabe que, quando isso acon¬tecer, não mais haverá lugar 
para ela em meio aos Filhos MEUS.É com a vossa força e com a vossa luta que ela 
será vencida, não desanimeis, mas uni-vos em oração e exortai com muita autori-
dade para que ela seja eliminada e não mais terá força sobre os Filhos MEUS.Vou 
ME manifestar também a outros, para que não venhais a duvidar.

O dragão se manifestou lutando com a Irmã, mas foi eliminado, não mais se 
aproximará dela, mas ainda se encontra em frente á Igreja.

É aí que se manifesta como uma pedra a vos atrapalhar, será difícil, mas 
não impossível de removê-la. Devereis usar de muita força para diluí-la.

Fazei tudo o que vos peço, pois tenho pressa para que MINHA salvação 
chegue ao mundo.

O maligno não pode continuar solto, tomando a cada momento os Filhos 
MEUS, lançai mão das armas e partais para a luta com o demônio.

EU vos peço: não temais, mas ide à luta, estarei convosco em todos os 
momentos. SOU O MESTRE E SENHOR.
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Sois MEUS seguidores, sois MEUS escolhidos.Vou falar-vos do AMOR que 
se manifestará em vosso meio.

Depois que vier sobre vós o ESPÍRITO da VERDADE, tudo será diferente.
EU ESTOU  a preparar a cada um, não vos inquieteis com o que está 

acontecendo, pois estais sendo lapidados e transformados.Não sabeis como es-
sas coisas se sucedem, nem todos estão recebendo tamanha moldura, mas dai 
graças a DEUS por estar se manifestando em vós o desânimo, a dor, o sofrimento, 
é assim que se chega ao vaso inquebrável e de alto valor.Deixai-vos conduzir e 
todos os dias dai graças ao PAI por moldar-vos com as SUAS PRÓPRIAS MÃOS.
Sois, diante dos OLHOS do PAI, como castiçais que precisam de polidora para, em 
pouco tempo, brilhar em meio às nações.Não vos inquieteis ou vos entristeçais, 
é necessário que isso aconteça para que, pois quando vier o ESPÍRITO da VER-
DADE e do AMOR, estejais preparados para que então em vós venha habitar.Sem 
esta purificação Santa e Pura, não virá do PAI o Sopro de Vida Nova, assim não 
haverá mais dúvida ou medo e sereis envoltos em um Verdadeiro Amor.Dai graças 
a DEUS, por ELE preparar-vos, não e possível que o PAI habite em vós, se em vós 
encontra-se o pecado, a desordem, a desunião e o desamor.Deveis eliminar todas 
essas coisas, expulsá-las para fora, para que aconteça em vós a habitação Eterna.
Também os Apóstolos passaram por conversões profundas e sofridas, EU os pre-
parei mansamente para que pudessem receber do alto o ESPÍRITO SANTO.Como 
naqueles tempos, quando estiverdes prontos, enviarei do alto o que de mais Santo 
e sublime possuo, que vos revestirá e habitará até a eternidade.Depois disso, tudo 
será possível, as nações vos procurarão e acorrerão ao vosso encontro.

Ensinareis o MEU Evangelho, sem matemática; acontecerão verdadeiras 
maravilhas em vosso meio, tudo se transformará, todos que vos procurarem encon-
trarão alívio e tranquilidade.

Ficai calmos e silenciosos: não vos irriteis para que seja realizado em cada 
um a vontade do PAI, deixai-vos conduzir como ovelhas mansas, que precisam do 
AMOR do PASTOR.Tudo acontecerá em seu devido tempo, não vos preocupeis, ficai 
em oração e em silêncio e reuni-vos sempre que possível meditando com muito AMOR 
as palavras do PAI.Dizei todos os dias o “SIM” e entregai-vos nos braços do MESTRE 
e deixai-vos moldar, pois O faço com cuidado e com muito carinho.Dei-vos a VIRGEM 
SANTA como MÃE e protetora, ELA vos acolhe em todas as situações e em todos os 
momentos, guarda-vos debaixo de seu Manto Divino, embala-vos em seus Braços 
de Mãe e vos protege de todo o mal.Lembrai-vos sempre de lhe oferecer o vosso co-
ração, para que juntos possais vencer e chegar a um AMOR PURO e VERDADEIRO.
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Deixai-vos conduzir, removerei todas as montanhas que se encontram em 
cada um de vós, pois pego a cada um e, com cuidado, vou moldando e purificando. 

Com Carinho e AMOR, faço acontecer a purificação em cada um, para que 
venha sobre vós o ESPÍRITO da VERDADE, ELE é tão sublime que não está ao 
vosso alcance a imaginar coma será maravilhoso.

Quando ELE em vós vier habitar, tudo se transformará e tudo será dife-
rente. Mas, para que isso aconteça, é necessário chegardes à Santidade de Es-
pírito, de Alma e de Corpo.O PAI vos enviará do alto o seu ESPÍRITO SANTO, ficai 
calmos e tudo suportai com paciência e amor, pois é necessário que isso aconteça.
Essa obra é tão Divina e Santa que não se pode entrar nela sem que se purifique 
todas as áreas.De agora em diante, deveis ser moldados a cada instante e a cada 
momento, mas não vos entristeçais, é necessário que isso aconteça.EU assim vos 
preparo, pois já começa a se manifestar em vosso meio os primeiros sinais do ES-
PÍRITO da VERDADE e do AMOR, quando ELE chegar, tudo em vós brilhará e tudo 
será Divino.Essa Comunidade é de beleza imensa, mesmo na dor, tereis motivos 
para seguirdes em frente.

É o PAI se revelando e realizando a salvação no mundo, tudo acontecerá 
de uma maneira diferente, onde andardes deixareis o AMOR, Paz e Tranquilidade. 
Tudo acontecerá com AMOR e Simplicidade, mas é necessário que vos purifiqueis 
totalmente.EU assim vos falo, pois está perto o Tempo em que descerá sobre vós o 
ESPÍRITO do PAI.

Ficai em silêncio, em preparação, pois não sabeis quando ELE virá, mas 
EU vos afirmo que isso acontecera em breves dias.Sois MEUS Filhos amados e vos 
preparo com MUITO AMOR e DEDICAÇÃO.

 

EU SOU O SENHOR E MESTRE.
Assim vos falo e quero vos conduzir, sois Filhos MEUS e vos AMO MUITO.
Ainda vos falo sobre o ESPÍRITO da VERDADE: quando ELE vier habitar 

em vós, sereis como relâmpagos em meio ás nações, mas antes que isso aconteça, 
haverá a união entre a Igreja e a vossa caminhada.Havereis de lutar e sofrer dores 
como de parto, pois o terrível dragão encontra-se entre vós e a Igreja, deveis sofrer 
perseguições e injustiças e existe entre vós e a Igreja um abismo.
Muita luta vos espera, mas é necessário que vos unais em um mesmo ensinamen-
to.Dei à Irmã tamanha missão, dei a ela a CHAVE para a Salvação dos Filhos
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MEUS que estão se perdendo a cada instante.Poucos a compreendem, mas 
continuai lutando.

Dou-vos todas as instruções: essa é a verdadeira religião que deixei 
para vós quando passei pelo mundo. Mas, com o tempo, muita coisa foi esque-
cida e não mais ensinada aos Filhos MEUS.Tudo se encontra quase perdido, os 
Sacerdotes não estão vivendo o MEU Evangelho, ensinam da maneira que lhes 
é agradável, mas já é hora de acabar com essa farsa e é preciso levar os MEUS 
ensinamentos assim como os deixei e ensinei, quando passei em vosso meio.

ESTOU novamente presente em cada um de vós que ME seguis.
SOU EU que realizo tudo através de vós, o mundo corre um grande perigo, 

tudo está chegando ao fim.Os primeiros sinais de dor já se manifestam, mas é pre-
ciso que se lute contra o maligno, que se aproxima sempre mais dos Filhos MEUS.

A humanidade está vivendo momentos difíceis e EU vos falo: se não entrar 
em vosso meio a mão do PAI, a sua misericórdia, tudo está perdido.

Os Sacerdotes estão sendo enganados pela serpente, eles não mais vivem 
a MINHA Doutrina.EU quero falar-vos que é necessário que se leve ao mundo os 
MEUS ensinamentos.

A Terceira Obra deverá acontecer em meio à humanidade, EU preciso de 
vós, conto só convosco para ME ajudar a carregar a minha cruz.

EU quero falar à Irmã que ela foi escolhida por DEUS, como um dia MARIA 
também o foi. Ela deve fazer tudo o que a ela peço, pois é do PAI o que lhe é dado: 
o conhecimento e poder.

O PAI a escolheu em meio a tantas outras como também escolheu MARIA. 
Através dela as nações receberão a salvação e através dela, Maria precipitará o 
dragão no abismo e nas profundezas do mar, onde será acorrentado pelos anjos 
do céu.Ela levará ao mundo a minha doutrina, única e santa, a salvação que deve 
chegar a todos aos confins da Terra.

Ficai atentos, pois ainda haverá luta entre vós e a estrutura da igreja, que 
já vive quase o paganismo, é vergonhoso o ensinamento que é dado através dos 
Sacerdotes e demais Autoridades.

É necessária uma renovação imediata e deverá acontecer em pouco tempo 
a vida nova na estrutura da igreja.

Não temais, SOU O SENHOR que falo e oriento, pois conto com cada um 
de vós para fazer acontecer no mundo os MEUS Verdadeiros ensinamentos.

Ide em frente EU estarei segurando-vos pela mão, em todos os momentos, 
mesmo nos mais difíceis.
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EU quero falar-vos sobre a Terceira Obra.
É de muita importância que aconteça em cada um a purificação para se 

chegar ao ESPÍRITO SANTO, não habitará em vós o ESPÍRITO da VERDADE se 
não estiverdes totalmente purificados.

Aceitai com AMOR e Paciência toda a dor e todo sofrimento.
O ESPÍRITO da VERDADE vos envolverá e vos santificará, tudo em vós 

será Divino, suave e sublime.
Não podeis imaginar como havereis de sentir quando ELE chegar para 

habitar em vós.
Nem todos O conhecerão, pois nem todos estarão totalmente purificados, 

trabalhai e lutai a cada momento para que em vós não fique nada oculto, mesmo que 
sejam necessárias lágrimas, mas continuai a lutar para que o PAI seja em cada um.

Quero falar-vos sobre as Igrejas, pois é necessário que se una a vossa 
caminhada, com os Sacerdotes, mas ainda haverá lutas e desentendimentos. Ainda 
se passará algum tempo para que isso aconteça e aí será a decisão final.

Os Sacerdotes ainda vos chamarão e acolherão a vossa caminhada, mas, 
antes que isso aconteça, deveis lutar contra o dragão que se encontra entre vós e 
a caminhada.

Ele tudo faz para que não aconteça a união, pois, quando isso acontecer, o 
mal será precipitado no abismo e não mais terá forças sobre os Filhos MEUS.

Por isso, ficai atentos e vigilantes, pois ele vos atacará a qualquer momento.
Deveis unir-vos e, com força, derrotá-lo, não vacileis, mas ficai firmes e com 

autoridade, pois a vitória será certa.
Isso acontecerá antes do retiro de Pentecostes.
Não temais, mas ficai preparados, tomai cuidado, pois o desentendimento 

poderá vos atingir, entre vós casais e entre vossos filhos e em vossa Comunidade.
Ele tudo fará para vos atormentar, mas não vos assusteis, tomai vossas 

armas e lutai contra ele, derrotando-o e pisando sobre sua cabeça.
Lançarei para fora, onde não terá forças para vos atrapalhar, após isso aí 

sim havereis de seguir-ME e ensinar aos outros o caminho do PAI.
Foi para isso que vos chamei e vos oriento a cada momento, dou-vos todas 

as instruções para que possais revestir-vos com o ESPÍRITO do AMOR e de VER-
DADE.
Sois MEUS e AMO-vos MUITO, tudo vos falo para preparar-vos sempre, sem 
medo e sem dúvidas.
VOS AMO E VOS LEVO E VOS CONDUZO PELA MINHA MÃO.
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Quero que leves aos outros o que vou te pedir.Entrareis na semana da 
minha paixão, deveis meditar profundamente em tudo, mas somente estais a recor-
dar e a ensinar o que vos ensinaram.

Não tendes um instante para imaginar qual foi o MEU sofrimento, que ter-
ríveis momentos suportei e ainda hoje suporto, com toda a injustiça que acontece 
em meio à humanidade, não podeis compreender qual foi a dor que padeci para vos 
abrir as portas da eternidade.Quero vos pedir que suporteis toda dor, toda angústia 
e sofrimento que vos atingem, tudo faz parte da salvação do mundo.

Vou ME utilizar de alguns de vós para ME ajudarem a carregar a cruz, essa 
cruz de dor e sofrimento que se encontra em meio aos Filhos MEUS.

Sede simples e obedientes, não vos irriteis, pois é necessário que isso 
aconteça.Dizei o “SIM” e com amor abraçai toda dor e sofrimento que tiverdes de 
suportar, pois só assim se vencerá o mal que toma a humanidade.

Não vos preocupeis com o que vos acontecerá, o vosso sofrimento será de 
santificação para muitos e servirá para vossa glorificação.

Nem todos padecerão, somente alguns, ficai preparados e sede mansos e 
simples.

Dizei o “SIM” e ajudai-ME a carregar a cruz da paixão e de dor de tantos 
Filhos MEUS.Dai graças e louvor ao PAI, quando isso vos acontecer, pois estais a 
serviço de um DEUS VIVO E VERDADEIRO.

   

EU quero vos falar a respeito de vossa caminhada.Tudo será diferente, vós 
vos sentireis como pontos de segurança do mundo e através de vós que o mundo 
se converterá e chegará à Salvação Eterna.Vós estareis ligados diretamente com o 
PAI através de seu ESPÍRITO SANTO.Entre vós e o PAI existirá, uma união plena 
e verdadeira, sereis glorificados no SENHOR, tudo em vós será sublime e Divino.

Atraireis sobre toda a humanidade a verdadeira religião, anunciareis a ver-
dadeira doutrina, essa que ensinei há dois mil anos atrás.

Para que aconteça, é necessário que vos purifiqueis de todo o pecado, 
mesmo aquele que se encontra no mais profundo.

Agora estais passando por uma verdadeira moldura, que só os Santos do 
Céu conheceram, pois também a eles moldei e lapidei.

Sois para MIM como um cristal que se deve ter todo cuidado, mas quando 
se encontra totalmente limpo tem um brilho de admiração aos olhos dos ho-
mens.Sois para MIM como que corrente de puro ouro que, quando se en-
contram lapidados são de admirável valor e, como tal, deveis atingir toda a
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humanidade, corrente essa que será entrelaçada por todas as partes do 
mundo.Quando o ESPÍRITO do PAI habitar em vós, devereis ser tudo isso e muito 
mais, pois em vós habitará O que é a verdade.

Em vós habitará o PAI que se fará em cada um que se encontrar purificado, 
portanto, deixai-vos conduzir e lapidar, sem vos irritar, pois é necessário que isso 
aconteça.

   

Assim fala o SENHOR, o DEUS das nações.
Dentro de algum tempo haverá entre vós, povos de todas as nações, a 

maldição, o desespero.
Sobre vós e vossos filhos cairá a mão do SENHOR, arrependei-vos e voltai 

vossos corações ao PAI, fazei sacrifícios e oferecei em reparação de vossos peca-
dos.Haverá entre vós muita dor e lágrimas, muitos pedirão a morte para fugirem do 
desespero e da maldição.

O SENHOR assim vos pede: Arrependei-vos e voltai ao caminho do PAI, 
que com a sua misericórdia Divina afastará sua ira e lançará sobre toda a Terra sua 
Bênção Divina.

Se não tiverdes o coração arrependido e se não voltardes ao caminho da 
salvação, havereis de suportar grande dor e sofrimento, é necessário que ides à 
luta e orientai a todos.Vós tendes o dever de chamar a atenção de vossos irmãos, 
para isso vos falo e oriento. Deveis ensinar a todos como se chega ao PAI, mostrar 
o caminho da salvação e do AMOR Verdadeiro.

Oriento-vos, pois ainda tem algum tempo, mas EU vos afirmo, já não muito 
mais, pois o PAI está prestes a derramar sobre toda a Terra a sua cólera.

Assim vos falo e peço que vos perdoeis e vos ameis como verdadeiros 
Filhos.Não vos inquietais com os vossos bens materiais, preocupai-vos convosco e 
com vossos filhos, levai ao próximo a minha salvação e não duvideis.

SOU O SENHOR que assim vos falo e vos oriento.
EU a vós peço: levai ao conhecimento de vossos amigos para que eles 

tomem conhecimento, é necessário que se cumpra o que vos peço. Implorai a mi-
sericórdia ao PAI para que ELE vos dê ainda mais um tempo, para vos arrependerdes 
e para que os filhos MEUS cheguem ao  conhecimento do caminho da salvação.

Ainda vos será dado um tempo para levardes ao mundo a MINHA doutrina 
e MEUS ensinamentos.

EU vos afirmo: se não vos arrependerdes e voltardes para o CRIADOR, o mun-
do será envolto em lágrimas de sangue e aí não mais haverá tempo para implorar ao



125

PAI a sua misericórdia.
Convertei-vos e uni-vos como o PAI vos quer, como uma família Santa e 

Digna de serdes chamados Filhos do PAI.
SOU EU, o SENHOR, que vos oriento e esclareço estas coisas, guardai-as 

em vossos corações e não duvideis.
Assim vos falo, pois quero que procureis salvar os Filhos MEUS. Mostrai 

aos outros o caminho da salvação, ensinando o Perdão e o AMOR Verdadeiro.

   

Vós precisais fazer tudo o que vos peço.
Quero vos usar da seguinte forma: quando sentirdes que estais sendo to-

mados por uma força estranha, fazei a vossa entrega e confiai no SENHOR.
ELE se manifestará através de vós, deixai-vos conduzir, pedi as palavras 

DELE em vossa boca, não temais e simplesmente entregai-vos e confiai no SEN-
HOR.

Deveis ficar calmos, pois vos conduzo.
Quando sentirdes a força da exortação, deveis simplesmente dizer o “SIM”, 

entregar-vos e realizarei através de vós.
Não temais, pois é maravilhoso eliminar o maligno e é através de vós que 

O faço. Diante dos olhos do PAI achastes graça e ELE vos PROTEGE, ABENÇOA 
e AMA.

Sois Filhos Queridos e escolhidos do PAI.

   

SOU O MESTRE E SENHOR.
SOU o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Ninguém chega ao PAI se não por MIM. 
Falo-vos, pois é através de MEUS Ensinamentos que alcançareis a vida 

eterna. 
EU vos escolhi e a vós confio toda uma missão de Amor e Mansidão. De-

veis ser MEUS imitadores, ensinando, curando e fazendo-vos irmãos de todos. A
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Terceira Obra é de tamanha força e santificação para muitos Filhos MEUS. 
EU vos preparo para enfrentardes um mundo cheio de tristeza e angústia, 

onde o maligno está a agir com toda força. EU vos peço que lanceis mio dos MEUS 
Ensinamentos e partais para a luta, em busca de tantas Almas que se encontram 
nas trevas. EU quero conquistá-las e levá-las para junto do PAI. EU vos chamei para 
seguir-ME e assim deveis fazer, para que se cumpram os planos do PAI. Sois MEUS 
seguidores e deveis obedecer e fazer tudo o que o PAI vos pede.

   

Hoje vos revelo como deveis fazer de agora em diante. 
A serpente já se encontra eliminada de vosso meio, ela se encontra à dis-

tância, agora é necessária muita oração para que ela não tome forças e venha vos 
perturbar novamente. 

A vossa caminhada já se encontra muito próxima das estruturas da Igreja, 
muitos padres já se manifestam a vosso favor. Ainda há resistência por parte de al-
guns bispos, mas logo tudo estará resolvido. O Santo Padre acolherá e manifestará 
o seu apoio a essa caminhada. Ainda deveis esperar por algum tempo, mas com a 
certeza de vitória, ficai em oração para que tudo seja acolhido e vossa caminhada 
possa seguir livre.Evangelizai e mostrai o caminho do PAI a tantos Filhos MEUS que 
estão a se perder, não duvideis, pois SOU EU que conduzo tudo. 

Quando isso acontecer, já deveis estar preparados, pois a vossa luta será 
diária e, pelo mundo afora, deveis partir sem tempo para voltar, pois é grande o 
rebanho que se encontra disperso e sem pastor. 

Deveis conduzi-lo ao aprisco, onde encontrará Esperança, o AMOR  e a 
Paz. Será tratado com muito cuidado e carinho e assim achará o caminho de volta 
ao PAI, preparai-vos, pois a vossa missão é bela e gratificante e vossa recompensa 
será eterna.Assim vos falo pois vos conduzo com AMOR e Paciência. Sois MEUS 
Escolhidos, SOU o vosso PASTOR e MESTRE.
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Quero falar-vos a respeito da vossa caminhada. Estais a lutar e a obedecer 
em tudo o que vos tenho ordenado. Fizestes bem, pois só assim se vence. Agora 
vos falo a respeito do que aconteceu ontem, por ocasião da vossa oração, em Lag-
es. Houve grande dor, muitos dos servos tiveram que entregar a vida pelos pecados 
que se encontram em meio aos Sacerdotes. 

Lutastes contra o terrível dragão que se encontrava entre vós e a Igreja, ele 
foi dominado e lançado fora. A Irmã teve momentos difíceis, de dor e sofrimento. A 
sua morte também foi pela mesma razão. Agora tomai cuidado para que a serpente 
não vos atrapalhe novamente, uni-vos sempre mais em oração e ficai unidos com a 
vossa protetora, a SANTA MÃE. ELA manterá a serpente debaixo de seus pés, ficai 
sempre unidos com os Anjos para que eles venham sempre vos proteger. 

Em Lages, houve grande pânico e muita dor, mas tudo voltou à paz e hoje 
tudo está tranquilo. Foi necessário que tudo acontecesse dessa maneira, só assim 
abrir-vos-ão as portas que se encontram fechadas e tudo se encaminhará. 

De agora em diante, mesmo que ainda haja discórdia entre vós e a Igreja, 
tudo será resolvido com facilidade.Sempre que for necessário, mostrarei como dev-
eis prosseguir, para que a vossa caminhada não pare. 

SOU o MESTRE e SENHOR. AMO-vos e Conduzo-vos. Sede mansos e 
simples.

   SOU O SENHOR E MESTRE. Quando vos reunirdes em oração, deveis 
fazer tudo com simplicidade e muito AMOR, que um não queira ser mais que o outro, 
para que não aconteça em vosso meio o desprezo ou a desigualdade. 

Procurai sempre dar tempo a cada um, para expor o seu problema e quan-
do um estiver com a palavra, outro cale, para não entrardes em confusão, dando 
atenção a tudo e a todos. Compreendei e discerni com cuidado toda a palavra, 
antes de tomar qualquer decisão, fazei com muita calma e paciência, para que não 
aconteça que o mal vos engane.Tende cuidado, EU darei algum sinal quando for do 
bem, alguns de vós sentirão, mas não vos precipiteis e procurai sempre manter a 
calma e a unidade. Agora QUERO-vos falar sobre o amor que acontecerá entre vós 
depois do vosso retiro. Tudo será diferente. 
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 Somente a Mim deveis escutar e obedecer, pois SOU o vosso MESTRE. 
Vossa caminhada é de muito valor para o mundo, pois é através dela que 

os Filhos MEUS voltarão ao Caminho do AMOR e da Paz. 
Estais à MINHA obediência e EU vos agradeço, pois somente assim se 

atingirá o mundo.

   

Queridos Filhos
Hoje SOU EU, a MÃE, que quero vos falar. 
Estou nesta caminhada desde o princípio, passo a passo vos acompanho, 

ajudo-vos a atravessar todas as barreiras. 
Estou, com MEU FILHO JESUS, em todos os momentos convosco, nunca 

vos abandonamos.
Todas as dificuldades são pedras que dão sabor a vossa caminhada, as 

mais difíceis são as mais belas, não pergunteis como se fará ou como será. 
Dizei o “SIM”, tudo vem do PAI, ELE é o princípio de tudo e tudo se encontra 

em seus planos. 
Assim como em seus planos encontrava-se a vinda de SEU FILHO AMADO 

e escolheu-ME para que tudo acontecesse, também encontrava-se em seus planos 
essa obra maravilhosa. 

Não duvideis em vossos corações, mas antes deixai-vos conduzir e tudo 
se realizará.

Assim como achei graça diante dos olhos do PAI para ser a MÃE do SAL-
VADOR do mundo, assim também a Irmã foi escolhida, neste tempo de perversidade 
e paganismo em que o mundo se encontra, para novamente trazer ao mundo a 
salvação. 

Não duvideis, simplesmente estais sendo usados pelo PAI, EU e MEU FIL-
HO que realizamos todas essas coisas. 

Assim vos protejo e a todo momento caminho ao vosso lado, guardai em 
vossos corações a confiança, pois tudo vos vem do Pai. 

SOU A VOSSA MÃE e guardo-vos em MEU Coração Imaculado.
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SOU o vosso MESTRE e SENHOR, mas faço-ME vosso irmão. 
SOU O que veio através de MARIA para abrir as portas da salvação e hoje 

conto convosco para chegar ao mundo, para que outra vez chegue aos Filhos MEUS 
a Salvação que vem do PAI. 

Sois para MIM como fontes de água viva que servem para matar a sede de 
cada um que se encontra sedento de Amor e Paz.

Sois como lâmpadas acesas em meio à escuridão e trevas em que se en-
contra a humanidade e tenho através de vós, a luz para seguir em frente e encontrar 
o caminho de volta ao PAI. 

Sois muito mais, pois estou presente em cada um de vós, SOU EU que 
através de vós vou fazer acontecer a salvação no mundo. Deixai-vos conduzir. 

Toda dor, todo sofrimento que estais a suportar é de imenso valor, pois 
estou simplesmente usando-vos para salvar toda a humanidade. 

Não temais, dai graças ao PAI, pois é de suma importância que isso acon-
teça. 

Dou-vos somente o fardo que podeis suportar, não vos preocupeis, já sa-
beis como desfazer-vos deles. 

EU vos afirmo e confirmo que assim fizestes bem, pois estais a serviço de 
um DEUS Vivo e Verdadeiro. 

Segui em frente e com AMOR suportai tudo, pois assim um dia vereis no 
mundo a Salvação, o AMOR e a Paz. 

SOU vosso IRMÃO e estou ao vosso lado. 
A cada momento sois instrumentos nas mãos do PAI. 
EU SOU o vosso MESTRE e Condutor, para que tudo se cumpra conforme 

a vontade do PAI. 
Entregai-vos totalmente nos braços do PAI, para que ELE, através de vós, 

faça acontecer verdadeiras maravilhas.
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Sou O que veio e está em vosso meio. 
Sede dóceis e amáveis para que todos os que se aproximarem de vós 

reconheçam que estais na Paz do SENHOR.
Que em vosso olhar se encontre sempre o AMOR e a Ternura, em vosso 

falar estejam sempre as palavras dóceis e cativantes, em vosso agir estejam sempre 
os gestos simples e humildes e em cada um esteja estampado o AMOR que vem 
do PAI. 

Assim, poderei ser em cada um e juntos salvaremos os Filhos MEUS. 
Sois para MIM criaturas especiais, que ME faço presente em cada um de 

vós, em cada momento, seja de dor ou de alegria. 
Somente estais a emprestar-ME o vosso ser, para então realizar as mais 

belas ações em meio aos Filhos MEUS. 
SOU o Tronco e vos os ramos, estais ligados e enraizados nesse Tronco e 

sem MIM nada podeis. 
EU SOU O SENHOR, vosso irmão que vivo em vosso meio e vos conduz.
Estais a vencer grandes barreiras, tudo está chegando a uma imensa Paz, 

EU vos afirmo que, não muito mais, haverá entre a vossa caminhada e a Igreja es-
trutura uma união, que será como um casal que se unirá para sempre.

No momento estais a vos conhecer, mas em breves dias acontecerá essa 
união, não vos preocupeis como isso se fará, pois estou conduzindo tudo. 

Somente fazei a vossa parte mantendo-vos unidos e em oração, quando 
sentirdes necessidade da exortação, fazei-a acontecer, para que seja eliminado o 
que vos atrapalha e, assim toda a barreira entre vós e a Igreja será eliminada. 

Quando acontecer essa união, haverá uma grande transformação em meio 
à humanidade, o ESPÍRITO DO PAI se derramará sobre os Filhos MEUS e todos 
encontrarão o Caminho de volta ao PAI, o caminho da salvação. 

Não vos preocupeis quando isso acontecerá, mas ficai certos de que vos 
falo e afirmo, que não haverá muito tempo, pois esta é a verdade que vem do Pai.
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EU SOU o SENHOR e vos digo que vem do PAI o ESPÍRITO DA VER-
DADE. Estou preparando-vos para entrardes NELE. Ele vira habitar em vós, sereis 
o Templo Santo do PAI. 

Mas ainda vos falo: deveis estar totalmente preparados e purificados, não 
vacileis, não vos irriteis e não desanimeis, pois é necessário que todas essas coisas 
aconteçam. Existem barreiras que precisam ser rompidas e eliminadas, às vezes 
são dolorosas e profundas. 

Lutai e rompei com toda falsidade, com toda impureza que se encontram 
instaladas no mais íntimo do vosso ser. 

Quando tudo isso for eliminado, então do alto virá sobre cada um o ES-
PÍRITO DO AMOR, da Paz e da União e em vós fará sua morada, tomando-vos e 
fazendo-vos brilhar como luzes entre os Filhos MEUS. 

EU assim falo e peço que acrediteis em vossos corações. 
QUERO falar-vos sobre o vosso caminho. Quando isso vier acontecer e 

em vós habitar o ESPÍRITO do PAI, havereis de enfrentar o mundo, assim como aí 
está, cheio de maldade e desespero.Os vossos olhos presenciarão as angústias, o 
sofrimento e a dor por todas as partes, que fazem morada junto aos Filhos MEUS, 
mas é necessário que se leve a todos a Esperança, a Paz e o AMOR. 

Deveis estar preparados e revestidos do ESPÍRITO DO PAI, para então par-
tirdes ao encontro de vossos irmãos. Estai fortes na fé e com o espírito de coragem 
para acolher todo sofrimento e injustiças que se encontram em meio à humanidade. 

Conto convosco, vos escolhi e vos preparo com muito cuidado, pois a vos-
sa missão é bela, mas com muita dor e sacrifício. 

Ajudai ao que se encontra oprimido, machucado e desprezado.
EU vos escolhi cuidadosamente e com muito carinho para essa missão, 

no entanto, sois livres: se quiserdes seguir-ME, preparai-vos e vinde; se achardes 
difícil, não vos obrigo, sois Filhos livres. EU vos conduzo e dou-vos instruções, mas 
tudo depende de cada um de vós. EU vos afirmo que a vossa recompensa será 
eterna. Portanto agradecei, pois somente alguns são escolhidos, só a vós dou in-
struções como o fiz com MEUS Apóstolos. 

Faço-ME vosso MESTRE e SENHOR e vos conduzo.
Sois para MIM como crianças que necessitam de ensinamentos e cuidados 

especiais, mas deveis ser dóceis e simples. 
Assim vos preparo para que, quando vier habitar em vós o ESPÍRITO DO PAI, tudo 
se transforme em Fonte de Luz. SOU EU O SENHOR, que falo e oriento, ficai 
calmos e obedientes e tudo se fará.
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O SENHOR vos fala e pede. 
Deveis estar sempre de bem convosco mesmos e com vossos irmãos, pois 

é do agrado do PAI que assim seja o vosso procedimento.
Não vos irriteis com vossos filhos, vizinhos, parentes ou com quem quer 

que seja, deveis sempre demonstrar a Paz, o AMOR e a União a todos.
Dai testemunho de Filhos educados do Pai e não vos inquieteis com coisas 

inúteis.Procurai resolvê-las com calma e paciência para que o vosso espírito esteja 
sempre na Paz e demonstrai sempre docilidade com tudo e com todos. 

Quero-vos como verdadeiros seguidores MEUS. 
Quando vos apresentarem algum endemoninhado, deveis agir com cautela 

e com autoridade, que não seja um só, mas que estejam juntos, em dois ou mais, 
para que não aconteça a vossa fraqueza e não vacileis.

 Deveis usar de união e oração e com autoridade e força expulsar o mal, 
acautelai-vos, pois ele usará de astúcia enganadora. 

Tomai cuidado e exortai-o e lançai-o no abismo para que não aconteça que 
ele caia sobre vós mas eliminai-o do vosso meio. 

Não temais e lembrai-vos que estarei sempre ao vosso lado, ajudando-vos 
e dando-vos toda força necessária.Quero falar-vos da vossa caminhada.

Restarão somente os fortes, pois a muitos fiz o convite, mas nem todos 
conseguirão seguir os MEUS passos, nem todos são humildes e dóceis deixando-se 
conduzir e se moldar.

A falta de Fé cega-lhes os olhos do corpo e do espírito, não está a seu al-
cance imaginar ou acreditar em um MESTRE e SENHOR que pede: “Vem e Segue-
ME”. Mas EU vos peço: acreditai em vossos corações que sou O que veio e um dia 
voltará.SOU vosso amigo, como nos tempos que instruí MEUS Discípulos, SOU O 
FILHO DE DEUS Vivo e Verdadeiro, SOU o que deu a vida para abrir as portas da 
salvação aos Filhos MEUS. 

Hoje conto convosco para ME ajudar a salvar tantos Filhos MEUS que estão 
se perdendo, assim vos ensino e vos oriento para que, quando chegar o momento 
de partir pelo mundo estejais preparados e revestidos com a força e o poder do PAI. 

Não duvideis, SOU o vosso MESTRE e AMIGO que caminha ao vosso lado 
em todos os momentos, mesmo sendo eles difíceis. 

Podeis contar sempre COMIGO, pois vos conduzo a cada passo. 
Sois MEUS e AMO-vos muito.
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Quero vos falar dos vossos companheiros de caminhada, eles estão se 
revoltando e não aceitam as graças que estou a lhes enviar. 

Tudo o que suportais é necessário para que haja em vós a purificação. 
Não vos preocupeis, mas deixai-vos conduzir e vos moldar.
Suportai tudo com paciência e AMOR, não vos irriteis e não vos entristeçais. 
Dai graças ao PAI por ELE estar moldando-vos e purificando-vos e o faz 

com todo cuidado. Se vos machuca, louvai-O, pois só a ELE deveis tamanha graça.

   Quero vos enviar mensagem e orientação: não vos entristeçais com o que 
está acontecendo, tudo faz parte da vossa caminhada. 

Estais sendo moldados e transformados, para que venha morar em cada 
um o ESPÍRITO DO PAI, se isso não acontecer, não virá sobre vós o ESPÍRITO 
SANTO. Deixai-vos conduzir e purificar de todo pecado, a vossa missão e grande e 
sublime, deveis estar totalmente preparados para ir ao encontro dos vossos irmãos 
que se encontram no desespero e no sofrimento. 

Tudo vos é dado do PAI, aceitar com AMOR e tornaI-vos simples e hu-
mildes, para que o PAI possa realizar em cada um a verdadeira purificação. Isso é 
necessário.Quando vós partirdes pelo mundo, a ensinar e a levar a Boa Nova aos 
irmãos, não mais encontrareis dificuldades como estais a enfrentar, pois em vós 
habitará o ESPÍRITO DA VERDADE E DO AMOR. 

Mas ser-vos-á dado muito sofrimento em relação ao mundo, pois estais a 
ajudar-ME a carregar a cruz do sofrimento, da dor, da injustiça, do desamor, que 
existe em meio aos Filhos MEUS. 

Se quiserdes seguir-ME, deveis abraçar com muito AMOR a Cruz que vos é 
colocada aos ombros.Não vos irriteis, nem vos lastimeis, mas aceitai com humildade 
e obediência tudo o que vem do PAI. 

Também EU fui obediente até o fim para abrir as portas da salvação ao 
mundo. As portas encontram-se abertas, mas a salvação não é aceita em meio aos 
Filhos MEUS. Escolhi-vos para ME ajudar a mostrar a todos que a salvação existe e 
que o caminho ao PAI está aberto.

É necessário ensinar aos outros que a Esperança, que o AMOR verdadeiro 
existe e que DEUS é PAI de Bondade e Misericórdia. EU quero que vós sejais como 
relâmpagos em meio à humanidade e pescadores de Almas, para isso, peço-vos que 
sejais simples e dóceis ao PAI, pois tudo vos vem do alto.MARIA, a MÃE querida
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está a cada passo convosco, ELA vos protege e vos cobre com seu manto 
divino, para que o maligno não vos atrapalhe.

Rendei-lhe graças a cada instante, ELA é a vossa MÃE, EU vô-LA entreguei 
ao pé da cruz, portanto, não a esqueçais nunca. 

Não vos preocupeis se parecer-vos não crer ou não ter Fé, também os que 
estavam comigo duvidaram. 

EU vos afirmo, que tudo vem do PAI, assim como fui enviado do PAI, tam-
bém estais nos planos do alto. 

Não está ao vosso alcance entender o que o PAI vos preparou, mas conta 
com cada um de vós. 

Portanto, não vos preocupeis se estais ainda a duvidar, um dia chegará ao 
vosso conhecimento toda a verdade e em vosso coração a Fé fará morada. 

Procurai, ficar à escuta e a obediência, deixai-vos transformar e aceitai tudo 
com AMOR, pois SOU vosso amigo e estou guardando-vos em meu Coração Imacu-
lado.

                                       

SOU o SENHOR do AMOR, SOU a fonte de água viva e saudável, SOU 
vosso amigo e pastor. 

Ouvi o que vos tenho a falar: SOU o  que veio e que um dia voltará. 
Peço que vos unais em oração e rezai pela Irmã, pois ela está sendo ten-

tada pelo maligno. 
Ele quer derrotá-la para que a caminhada não prossiga, uni-vos em oração 

e exortai o mal que a perturba. 
Também muitos de vós estais se sentindo fracos na Fé e sem vontade de 

prosseguir, mas EU vos peço: lutai, não pareis, pois é necessário vencer esta bar-
reira. O maligno tudo faz para vos derrotar, mas é necessário unir vossas forças e 
derrotá-lo, não vacileis, mas ponde os pés no chão e ide em frente. 

Lutai com garra e coragem, não vos perturbeis com o que irá vos acontecer, 
mas continuai a lutar. O mundo e muitos estão a vossa espera, vós estais sendo 
preparados para enfrentá-los e é preciso entrar nele como verdadeiros soldados que 
enfrentarão uma verdadeira batalha, cheia de dor, conflitos e desespero. 

Deveis estar fortemente armados e revestidos com vestes protetoras, 
para que o mal não vos derrote, para isso estou a vos preparar e revestindo-
vos com AMOR e Paciência.Deveis ser MEUS imitadores e estar sempre muito 
atentos, pois o mal virá vos tentar de diversas maneiras. Estai sempre vigilantes
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atentos, sempre que possível, voltai vossos pensamentos ao PAI e uni-vos 
aos Anjos e Santos para que eles venham vos ajudar e vos proteger de todo o mal. 

Já vos dei muitas instruções, já estais preparados para discernir quando o 
mal vos atinge. 

Mais uma vez vos oriento: quando isso acontecer, procurai imediatamente 
desfazer-vos dele e com autoridade expulsai-o e lançai-o ao abismo. 

Sede fortes para que ele não vos vença. 
EU vos falo do que poderá vos acontecer se o maligno vos tentar. Isso não 

é acolher o mal do mundo? 
Pois essa é a vossa missão, para isso vos instruí e orientei, para salvação 

do mundo.Sois como pontos para captar o mal e eliminá-lo. 
Deveis também estar atentos e saber discernir, separar uma e outra coisa. 
Já vos instruí e continuo orientando-vos, pois sois MEUS Seguidores. 
SOU o vosso MESTRE e SENHOR, faço-ME amigo íntimo de cada um de 

vós. Sois para MIM como crianças em fase de aprendizado: AMO-vos e por isso vos 
oriento e vos mostro o caminho que deveis andar.

  
   

O SENHOR pede mais atenção aos que o seguem, pois muitas coisas tem 
reservado a cada um. 

Dai-ME atenção e doai-vos, peço-vos um pouco mais de tempo da parte de 
cada um, deixai as coisas do mundo por alguns momentos e escutai-ME. SOU EU 
O SENHOR que está a pedir-vos. 

Ficai à escuta e em silêncio, procurai conversar com PAI, ficai atentos ao 
seu plano e ao seu chamado. 

Não vos preocupeis, esse tempo não vos fará falta, muito pelo contrario, 
trará grande recompensa e paz aos vossos corações. 

Tudo em vosso redor se tornará mais fácil. Assim vos peço: dai-ME um 
pouco de vosso tempo, entregai-vos nos braços do PAI por alguns momentos vereis 
o que tenho a vos dizer. 

SOU o vosso condutor e assim vos peço que tudo façais com muito AMOR 
e Paciência.Não vos perturbeis com vossos afazeres, esquecei-os por alguns mo-
mentos e vereis acontecer muitas maravilhas.

Vinde e descansai nos braços do PAI, ELE vos conhece e vos AMA com Verda-
deiro AMOR de PAI. MARIA, a MÃE Querida, também vos espera para vos acariciar com 
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seu jeito materno.Sede como crianças que necessitam do AMOR Verdadeiro, senti 
em vossos corações a Paz a Harmonia, a Tranquilidade, isso faz parte de vosso 
caminhar. 

Deveis dar-vos o tempo e experimentar como é doce repousar na Paz e no 
AMOR do PAI e na Ternura dos braços de MARIA. 

Encontrareis aí o alimento para vosso espírito, a força necessária para todo 
o vosso ser. 

Se cada dia fizerdes o vosso repouso, não mais havereis de andar cansa-
dos ou tristes, pois os Anjos do Céu e Santos vos alimentarão com todas as delicias 
que só eles conhecem. 

Sede dóceis e obedientes e tudo se tornará fácil.
 

SOU EU O SENHOR que vos pede e suplica: é preciso que vós leveis 
MEUS Ensinamentos a sério e deis toda atenção a tudo que vos tenho ensinado e 
o leveis em frente. 

Tende Fé e acreditai que tudo vos vem do PAI. 
EU assim vos falo, que não deveis duvidar em vosso coração, tudo está se 

cumprindo conforme a vontade do PAI. 
Toda essa caminhada está nos planos do PAI, estais a entrar na Terceira 

Obra, onde tudo se transformará.
A vossa caminhada e de transformação e salvação para o mundo. 
EU vos afirmo que este é o último plano do PAI para a salvação dos FIL-

HOS SEUS, tudo está chegando ao fim, é preciso que aconteça uma renovação 
completa e definitiva em meio a toda a humanidade. 

Ainda um tempo vos é dado, não muito mais e tudo será ceifado, a mão já 
se encontra levantada para acontecer a colheita.

 Antes que isso aconteça, vos é dado a conhecer todo o plano do PAI, é 
necessário espalhar a Boa Nova por toda a parte, também dentro da Igreja, onde se 
encontra uma verdadeira desordem.

Tudo deve se transformar, haverá uma verdadeira batalha entre Sacer-
dotes, Bispos e leigos, enfim, todo o clero sentirá a confusão e a desunião, um 
grande desespero tomará conta das autoridades maiores. 

Haverá uma verdadeira batalha pelo poder, onde o mais forte vencerá, 
mas quando isso acontecer permaneçais unidos e continueis em frente, pois
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haverá um verdadeiro desespero entre toda estrutura da Igreja. 
Permanecei unidos, calmos e tranquilos, pois sereis de grande importância 

para MINHA Igreja, para MEUS Ensinamentos. Por vós haverá novamente a ligação 
entre o PAI e a humanidade.

Sereis para o mundo como uma ponte de trânsito livre ao PAI e a todo seu 
plano de salvação. 

Portanto, não muito mais e vossos olhos presenciarão uma grande revolta 
entre toda a estrutura da Igreja, todo pecado se manifestará: orgulho, poder, falta 
de Fé, desordem e tudo que se encontra escondido será manifestado à Luz do dia. 

Mas EU vos afirmo, tudo é necessário que aconteça para que se ponha fim 
a toda falsidade e a desavença seja eliminada. 

Depois que tudo voltar à Paz, aí sim, voltará a ser anunciada a verdadeira 
doutrina, os MEUS Ensinamentos voltará a ser praticados em meio aos Filhos MEUS 
e tudo voltará ao AMOR Verdadeiro e belo. 

As crianças serão acolhidas pelos pais com muito Amor e Carinho, os jo-
vens conhecerão a beleza de uma vida cheia de esperança e dignidade, os casais 
voltarão a encontrar-se com Amor Puro e Santificador.

Toda estrutura da Igreja será renovada em um ensinamento de AMOR e 
Paz e o ESPÍRITO da Verdade descerá sobre toda a humanidade. 

Tudo será diferente. Mas antes que isso aconteça, muita dor e lágrima co-
brirão toda a terra. 

Portanto, não vos inquieteis com essas coisas, pois vos oriento e guardo-
vos seguros de qualquer perigo. 

Ficai à MINHA escuta, enviarei ainda outras mensagens sobre estes acon-
tecimentos, e também ME revelarei a outros. 

Dai importância a todos esses avisos, pois SOU EU, O Senhor, que assim 
vos falo e oriento.

Sois MEUS Escolhidos e vos guardo em MEU Coração.
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Novamente VOU falar-vos dos acontecimentos que dentro de pouco tempo 
irão surgir dentro da Igreja, entre todo o clero e toda autoridade.

Haverá uma disputa de poder, não haverá acordo entre Sacerdotes, Bispos 
e outras autoridades maiores, uma divisão acontecerá e atingirá todo o rebanho. 

Os poucos que ainda vivem a religião encontrarão dificuldade, pois uma 
confusão geral tomará conta de todos: conflitos, dor e muito sofrimento. 

Haverá divisão em duas partes e em uma delas a vossa caminhada se 
encontrará. Essa será a parte que deverá continuar, mas muitas lutas vos esperam 
isso tudo deverá acontecer para que no mundo conheça o ESPÍRITO DA PAZ E 
DA VERDADE. Muitos falsos se levantarão em MEU NOME, tomai cuidado, haverá 
entre todos uma confusão, mas é necessário muita cautela e ficai vigilantes.

 Há entre vós muitos deuses falsos, muita idolatria, dentro de minha Igreja 
existe as piores intrigas, os Sacerdotes estão uns contra os outros e em toda a 
estrutura há confusão.

Não se pode continuar assim, é preciso eliminar toda essa desunião, essa 
força.É preciso derrotar o maligno que está tomando toda a estrutura e que o terrível 
dragão seja eliminado do meio de MINHA Igreja. 

Tudo está se perdendo e todos estão olhando de braços cruzados. 
Eu vos peço e imploro: levantai-vos, uni-vos e lançai mão de vossas armas, 

ide à luta e dominai o terrível e astucioso dragão. É preciso eliminá-lo antes que seja 
demasiadamente tarde. Eu vos autorizo e peço: fazei tudo o que estiver ao vosso 
alcance, destruí o mal que está atacando toda MINHA Igreja.

Através de vós que se abrirão para o mundo as Portas da Salvação, só 
então o ESPÍRITO SANTO será conhecido em meio aos Filhos MEUS e tudo será 
Paz, AMOR e Tranquilidade. Ficai atentos e preparados, pois o que vos espera são 
dias difíceis e de grande sofrimento parecer-vos-á impossíveis de atravessar, mas 
EU vos afirmo que em momento algum deixar-vos-ei desamparados, não vos aban-
donarei. Lembrai que, nos piores momentos, EU vos carrego nos braços.

Esses dias, para vós, são como a descida ao túmulo, onde encontrareis 
escuridão e morte, serão  difíceis, mas depois acontecerá a Ressurreição e aí en-
contrareis a Bandeira da Vitória final. Não temais, mas continuai com firmeza e com 
a certeza em vossos corações que estais a serviço de um PAI de Bondade Infinita 
e uma Imensa Misericórdia.Sede simples e ficai à obediência e à escuta. SOU o 
AMIGO de todas as horas, não vos deixo em momento algum, desamparados.
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SOU O SENHOR DE TODA A VERDADE. 
Ouvi com atenção tudo o que O SENHOR quer vos falar.
Haverá em breves tempos uma desordem em todo o mundo, começando 

pela América do Sul e transpassando aos outros cantos da Terra, formando uma 
grande cruz de dor, sofrimento, lágrimas e desespero.

Verdadeira aflição tomará conta de toda a humanidade, isso acontecerá em 
meio a tudo e a todos. 

As Igrejas não mais se conhecerão, haverá, entre as seitas, os católicos e 
todos os que se dizem cristãos, uma varredura, como um vendaval, ninguém saberá 
quem é quem, tudo se tornará confusão e desordem. 

Essa cruz não será de grande duração, mas de apenas alguns dias. Será 
a cruz da MINHA  paixão e sofrimento se expondo sobre toda a humanidade, serão 
dias de tempestade, haverá um grande trovão e uma devastação imensa. Tudo será 
como um pesadelo. 

Quando os que restarem, tomarem novamente o sentido da vida, haverá 
muito medo e aflição, tudo isso vos falo para que não sejais surpreendidos. 

SOU O SENHOR E MESTRE, EU vos falo, havereis de presenciar muitas 
coisas, para isso vos preparo e vos digo: só os fortes permanecerão, continuai com 
coragem, pois muitos estarão à vossa espera.

EU SOU O SENHOR e assim vos falo e oriento, SOIS MEUS Escolhidos e 
vos amparo e  quero-vos como soldados fortes e firmes.

   

QUERO-vos falar sobre os jovens. 
É necessário ir ao encontro deles antes que seja tarde demais. 
É de grande responsabilidade por parte dos adultos, que se dê apoio, eles 

se encontram esquecidos e deixados à mercê de todo mal, ninguém se importa com 
a sede que eles têm.

De nada adianta impor-lhes a participar da Eucaristia ou outros acon-
tecimentos, se não lhes forem abertos os olhos para a vida, dada a oportuni-
dade de ser filhos amados e queridos, se não lhes for deixadas no coração a se-
mente de um AMOR Puro e Verdadeiro e mostrado a eles o caminho da Paz e 
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da Esperança. Não vos acomodeis, mas ide em busca dos vossos filhos e de todos, 
principalmente dos jovens que estão a se perder, é vosso dever, pois é através deles 
que o maligno toma conta de toda a humanidade, pois eles encontram-se desnutri-
dos espiritualmente, não lhes é ensinado o verdadeiro sentido da vida e não lhes é 
mostrado que o verdadeiro AMOR é possível.

 Dai atenção a eles e vereis que tudo poderá se transformar e então tereis 
os filhos que desejais. 

Não vos preocupeis somente convosco, mas com todos, principalmente 
com essas crianças que estão em vossas mãos, elas  vos pertencem e sois os 
responsáveis pelo seu comportamento.

Fazei tudo o que vos peço para não terdes do que vos arrepender, elas são 
dóceis e simples.

São crianças que estão de boca aberta para receber um pouco de alimento, 
estão quase sem forças para continuar caminhando, pois a vida foi lhes tirada com 
agressão e violência. Deveis, portanto, ir ao seu encontro e mostrar-lhes que vale a 
pena continuar.

   
É sobre a vossa caminhada que quero vos falar. 
Vós precisais ficar muito atentos, pois ocorrerá no meio da Comunidade 

um terrível acontecimento. Se vós não estiverdes bem unidos em oração, não será 
fácil vencê-lo. 

Ficai em oração e em silêncio,  pois haverá uma aflição e uma confusão 
muito grande em vosso meio, todos sentirão e  serão atingidos por uma calúnia que 
partirá da boca de alguém da Comunidade,  será como um fogo destruidor em vosso 
meio. 

Alguém de muita confiança da Irmã será o responsável por tudo isso. A Irmã 
se sentirá triste e arrasada e terá vontade muito grande de parar com tudo, mas é 
preciso que vós vos unais em oração e penitência, para que ela retome as forças. 
Ela não deve parar, é preciso continuar, pois isso tudo é astúcia da terrível serpente, 
ela está tramando tudo para que não aconteça o encontro com os jovens, pois no 
meio deles a serpente se considera como uma rainha.

 Mas ficai atentos e lutai, não pareis, EU estarei convosco em todos os 
momentos e vos orientarei como deveis agir para derrotar o maligno que tudo faz 
para enganar-vos. 

Outra confusão acontecerá,  havereis de vos desentender, lançando-se uns 
contra os outros, surgirá muita desconfiança, dor e lágrimas. Sede firmes e lutai, pois tudo 
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é astúcia do maligno. SOU EU que estou a vos orientar. 
VOU  ME revelar também aos outros e fazei chegar a eles o que vos falei, 

pois é necessário que todos tomem conhecimento, para que quando tudo vier acon-
tecer saibam como deverão agir. 

Não duvideis, pois vos oriento, AMO-vos e vos guardo em MEU CORAÇÃO!
   

SOU EU, O SENHOR DA VIDA E DA VERDADE. 
SOU O MESTRE E  SALVADOR E O SENHOR que tudo vos falo e vos 

conduzo. 
Em Lages, em breves dias acontecerá uma destruição e uma terrível tem-

pestade,  haverá uma verdadeira desunião entre os servos. 
A Irmã já está sendo atingida pelos sofrimentos, pois estão sendo levadas 

aos Sacerdotes e aos Bispos verdadeiras calúnias e mentiras e tudo está sendo 
conduzido por alguns amigos dela e ela sente-se triste e angustiada. São terríveis 
as ameaças que a ela estão sendo dirigidas. 

O maligno está se aproveitando da falta de Fé de alguns e tudo quer destru-
ir.

É necessário unir-vos em oração, com força e coragem para lutar contra a 
terrível serpente enganadora, pisoteando-a.

A Irmã precisa das vossas orações e da vossa força. 
Tudo vai terminar bem, mas haverá muitas lutas entre vós e a Igreja, muitas 

são as pedras que existem dentro da Igreja-estrutura que estarão a vos atrapalhar. 
São numerosas e de difícil acesso as portas que ainda encontram-se fecha-

das, a principal já se encontra aberta, mas há muitas outras que deverão ser escan-
caradas.

Caminhai com cuidado e cautela, pois existe a falsidade, a inveja e a men-
tira, tudo será usado para que seja eliminada a vossa caminhada. 

Deveis ficar preparados e firmes para enfrentar, no momento certo, toda 
maldade e injustiça que será lançada contra vossa caminhada. 

Ficai calmos e com a certeza em vossos corações que estarei conduz-
indo tudo, em todos os momentos. Confiai em MIM e todo o mal será eliminado 
e voltará a Paz em vossos corações.Oriento-vos e vos levo seguros pela mão, 
não pareis, segui em frente. SOU EU, O SENHOR QUE ASSIM VOS FALO.
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SOU O SENHOR DA VERDADE E DA VIDA. 
Falo-vos, pois quero orientar-vos e conduzir-vos na Verdade e no AMOR. 
Agora que entrareis na Terceira Obra, muitas coisas acontecerão. Ela é tão 

DIVINA e tão Santa que diante dela precisa ser tudo purificado, pois acontecerá a 
vinda do ESPÍRITO SANTO sobre o mundo. 

Mas, para que isso aconteça, é necessário que o mundo seja santificado, 
todo o mal seja eliminado e que satanás não tenha nenhuma força sobre os Filhos 
MEUS. 

Dentro de toda Igreja precisa acontecer a renovação, é preciso eliminar 
toda falsidade, mentira e tudo o que não é do PAI. 

O ESPÍRITO SANTO não pode acontecer em meio à tão grande desunião 
e desordem, pois ELE é o que de mais precioso existe e que se possa imaginar. 

Encontrareis muita luta e muito trabalho, pois é através de vós que se 
destruirá o maligno e se purificará toda a sociedade. 

Lutareis principalmente para eliminar o maligno que se encontra em meio 
aos Sacerdotes e todo o Clero, esse é o mais terrível e astucioso, é o que vos 
custará muitos dias de dor e sofrimento. 

Já vos orientei e falo-vos novamente: uni-vos em oração e força e fazei tudo 
o que vos peço, não deveis preocupar-vos como fazer ou quando isso acontecerá, 
tudo está em MINHAS mãos e tudo conduzo. 

Sois MEUS instrumentos, sede simples e obedientes, pois tudo tem sua 
hora.

Confiai em MIM. 
SOU O SENHOR E TUDO CONDUZO. 
Continuai em vossas orações com tranquilidade, não vos inquieteis, mas 

fazei tudo com AMOR.
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EU O SENHOR,  assim falo, que haverá naqueles dias grande pânico e 
pavor em meio a toda a humanidade. 

O PAI recolherá grande parte de toda a Terra, haverá gritos e gemidos por a 
toda a parte, tudo se transformará e depois disso acontecerá uma grande inundação 
sobre toda a Terra. 

Os que restarem começarão como filhos recém-nascidos.

   

Quero-vos falar sobre tudo o que está acontecendo convosco. 
Quando  sentirdes a falta de fé invadindo todo vosso ser, não temais, mas 

acolhei-a e  eliminai-a, pois assim se encontram os Filhos MEUS. 
SOIS para MIM, receptores, deveis aceitar tudo com AMOR e Obediência. 
Assim como aceitei toda maldade, todo pecado do mundo, assim também a 

vós é dado a conhecer como se encontram os MEUS Queridos Filhos. 
Chamo-vos atenção para que não vos irriteis ou vos entristeçais com tais 

sofrimentos, mas acolhei-os com amor e humildade, não os rejeiteis, mas sede 
MEUS seguidores e ajudai-me a carregar a cruz da dor e do sofrimento. 

Se estais dispostos a ME seguir, eis aí MINHA proposta: SOU o Caminho, 
a Verdade e a Vida, vinde e vos farei pescadores de tantos que estão se perdendo 
a cada momento. 

A muitos faço esse convite, mas são poucos os que aceitam e ME seguem. 
A cada um digo: Não sejas tu mais um a ME negar e a ME desprezar, não 

sejas tu mais um a não ter tempo, ou dizer-ME: “já fiz o que deveria ter feito”. 
Não digas “NÃO”, para não teres do que te arrependeres, pois EU te digo: 

antes do teu nascimento já me pertencias, já estavas nos Planos do PAI. 
Portanto, não sejas mais um a desobedecer ao chamado do Criador, mas 

alegra-te e dê glórias ao PAI, pois a ELE pertence toda tua vida, só a ELE pertence 
a tua existência.



144

EU assim quero vos falar, pois é de grande importância que estas palavras 
cheguem até vós. 

Quando acontecerem muitas coisas em vosso meio não vos perturbeis, 
podeis estar certos que aqueles dias de que vos falei estão próximos, serão como 
um ladrão que chega com cautela e rouba.

Ficai vigilantes e preparai-vos, pois EU vos afirmo: estão próximos e não 
tardarão a chegar. 

Confiai no Senhor para que não vos seja tomado de surpresa e vos ame-
dronteis.

Deveis ficar calmos e pacientes, pois o Senhor vos protegerá de toda 
angústia e de toda dor.

 

SOIS MEUS seguidores. 
EU SOU o Mestre, escutai tudo com AMOR e ponde em prática o que vos 

ensinei para que realmente aconteçam verdadeiras maravilhas em vosso meio. 
Vossos olhos já presenciaram muitas coisas belas, vossos corações já sen-

tiram muita paz e alegria, mas EU vos afirmo, ainda acontecerão maravilhas em 
vosso meio. 

Quero vos falar do Carisma que a Irmã recebeu, é uma Luz vinda do alto, 
é um raio de força que se desloca diretamente do poder do PAI e que com o PAI e 
o FILHO e o ESPÍRITO SANTO vem transmitir todo o plano de salvação do mundo. 

Esse Carisma é uma fonte direta que sai do poder do PAI, é um plano novo 
que vem do PAI para salvar a humanidade e diante desse plano o PAI escolheu 
novamente uma mulher, simples, humilde e obediente, como MARIA, para trazer 
novamente ao mundo os ensinamentos de SEU FILHO PREDILETO. 

Esse Carisma é de grande valia para toda a humanidade, pois é através 
dele que se derramará por todas as partes O ESPÍRITO DA VERDADE E DA PAZ, 
ele  eliminará todo pecado, todo mal e dominará o maligno que se encontra gover-
nando tudo e a todos.

Através DELE que será renovada toda a estrutura de minha Igreja e realiza-
rei a abertura de uma vida nova em meio aos Sacerdotes. 

Assim vos falo e afirmo, não vos preocupeis como acontecerá, sede sim-
ples e obedientes, para que possais realizar muitas maravilhas. 

SOU EU, O SENHOR que realizo através de cada um de vós, não vos 
irriteis com vossas angústias e dores, pois é nesse momento que estou ME apos-
sando de vós para realizar tudo aquilo que deve ser realizado. Entregai-vos
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com simplicidade e humildade, em todos os momentos e juntos salvaremos os Fil-
hos MEUS. 

SOIS MEUS escolhidos e Filhos Amados, deixai-vos conduzir. 
Ignorais quantas são as barreiras que já foram vencidas, mas EU vos 

afirmo, muitas foram as portas que se fecharam para o mal através de vosso sofri-
mento, através de vosso “SIM”. 

Portanto, não vos irriteis, mas dai graças por ter-vos escolhido. 
Ficai à escuta e vigiai, pois conto com cada um. 
SOU O VOSSO MESTRE E AMIGO, vamos nos comunicar como bons 

amigos, não ME encontro à distância, mas estou do lado de cada um, passo a 
passo, confiai em MIM, pois sou o mesmo que andei com os discípulos, ensinando 
e mostrando-lhes muitas maravilhas. 

SOU EU, O FILHO DE DEUS que vos conduzo, pois ME encontro em vosso 
meio, Vivo e Verdadeiro.

Dai-me a vossa mão para que vos conduza pelo caminho da Paz e do Amor.

  
Há em vós momentos de Amor, de Paz, de muitas graças e bênçãos divi-

nas.
Experimentais, nesse instante, as maravilhas do que é permanecer unidos 

com o PAI.
Ficai unidos com MARIA e sentireis o AMOR MATERNO que nem uma mãe 

é capaz de transmitir ao filho e unidos ao ESPÍRITO DA PAZ vereis que em vós se 
completam as maravilhas do Céu. 

Continuai a ME seguir e vereis que o caminho que vos indiquei, às vezes é 
difícil e de dor, mas que vos dá a recompensa merecida.

Estais sentindo as primeiras maravilhas acontecerem, mas EU vos afirmo 
que ainda  sentireis um verdadeiro Céu que  vos invade e transforma, pois EU vos 
falo que estais a serviço de um PAI de AMOR Infinito e Verdadeiro. 

Estais sob a proteção de uma MÃE que tem o coração imenso e que vos 
protege em todos os momentos.

Estais a ME seguir e vossa missão é de transmitir o Amor e a Paz a todos. 
Deixai-vos conduzir sempre e ainda  experimentareis muitos momentos 

belos e santos.
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Muitos são os dias difíceis que havereis de atravessar e sabeis como acon-
tecerão.

Assim vos falo:  ficai vigilantes e preparai-vos para que, quando tudo isso 
vier acontecer, não vos desespereis. 

Deveis ficar calmos e unidos em oração para que não vacileis. 
Já vos dei a conhecer muitas coisas, ainda enviarei outros ensinamentos, 

quando se fizer necessário. 
SOU EU, O SENHOR que vos falo e oriento, ficai pacientes e procurai viver 

sempre no Amor e na Paz.

   
EU SOU O SENHOR E SALVADOR.
Vinde a MIM todos vós que estais cansados e oprimidos e EU vos darei 

tudo que necessitais. 
Quero falar-vos sobre a Terceira Obra, do tamanho e do poder que se mani-

festa nessa obra maravilhosa, é DEUS realizando o último plano de salvação, é o 
PAI manifestando sobre todos o seu ESPÍRITO DE AMOR E PAZ,  É A TRINDADE 
SANTA  se completando em meio à humanidade. 

É o PAI que manifesta tal desejo, é um Carisma de profundidade imensa e 
santificadora, é a última realização sobre a Terra. 

Todos os cantos da Terra serão atingidos e tudo se transformará, o plano do 
PAI se realizará em meio a todos. 

Depois daqueles dias de sofrimento e dor, o mundo conhecerá o Verdadeiro 
Amor e a Paz que todos procuram. A vós afirmo que tudo isso acontecerá.

Essa obra da qual o PAI manifesta os primeiros sinais, é de tamanho in-
calculável, é através dela que se manifestarão os desígnios de DEUS e o Criador 
concretizará os últimos desejos para os Filhos SEUS.

Vossos olhos presenciarão muitas maravilhas, não duvideis em vossos co-
rações, mas guardai tudo com amor e muita fé.

Acreditai que tudo vos vêm do PAI, ELE é o Poder e a Bondade Infinita. 
Sede mansos e humildes para que o PAI possa concretizar o seu plano de 

salvação para todos. 
EU SOU O VOSSO AMIGO e sempre estou ao vosso lado. 
SOU O MESTRE  e tudo faço para que se realize toda a vontade do PAI.
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Quero vos falar que, dentro em breve se apresentará em meio à vossa 
Comunidade, um Sacerdote, ele vos servirá e vos será muito agradável. 

Virá para caminhardes juntos, se levantarão barreiras, para que isso não 
aconteça, mas ficai calmos e deixai-ME conduzir tudo. 

Será um Padre de um Amor Imenso e de uma mansidão profunda, de idade 
avançada, mas de espírito novo. 

Eu vo-lo envio para que juntos trabalheis nessa obra maravilhosa do Pai. 
Quando ele chegar, deveis guardar segredo em meio aos outros Sacerdotes. Ele 
será de grande ajuda para a vossa Comunidade, através dele muitas portas abrir-
se-ão, ele será em vosso meio como um alicerce, onde será plantada uma fonte de 
luz e sabedoria, acolhei-o com Amor, pois ele chegará a vós com jeito de mendigo, 
cansado e triste.

Deveis, portanto, deixá-lo convosco, pois a VÓS EU o envio, não vos preo-
cupeis, pois tudo conduzirei.

   SOU O SENHOR, SOU O CAMINHO que leva ao PAI.QUERO  falar-vos 
sobre o  Perdão, a Caridade e a Fé. Sem o perdão não se chega ao PAI, sem o 
verdadeiro Perdão, não vem a vós a MISERICÓRDIA DO PAI. 

O Perdão é o ato de AMOR mais sublime e belo. É através dele que abri as 
portas da salvação ao mundo, perdoando e pedindo ao PAI que vos perdoasse. É 
ele que deve estar sempre presente em vossas vidas, nunca deixeis para outro dia 
ou outra hora, mas quando houver ofensas entre vós, o façais imediatamente, para 
que não seja motivo de fraqueza em vossos caminhos. É através dele que brota um 
dos mais belos atos que é o da Caridade.

 Essa  deve estar presente em todos os momentos e lugares, não deveis 
omiti-la, seja onde for, mas praticai-a onde quer que seja. 

Mesmo que pareça difícil ou impossível, lutai para concluí-la, pois a mais 
difícil é a mais valiosa. Não a pratiqueis somente entre vossos amigos, mas fazei-a 
acontecer, onde menos vós desejais estar, para que ela seja agradável aos olhos 
do PAI e que através de vossos atos humildes e simples o PAI vos reconheça e vos 
abençoe e em vós nasça o dom da Fé. 

Sem Fé não vos é possível viver o Perdão e praticar a Caridade.É através dela 
que se manifestará em vós o desejo concreto de concluir o plano da salvação. Se não 
tiverdes Fé, de nada vale o vosso caminhar, pois se tornam fracos os vossos 
passos, se em vossos corações não estiver gravada a Fé, não vos será possív-
el seguir em frente, pois estais a servir um deus idólatra, um pai que não vos é 
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reconhecido. Deveis pedir o dom da Fé e confiar em vossos corações, que 
tudo vos vem do PAI, que vos criou e que vos deu o dom da vida.

Eu vos peço: acreditai e confiai plenamente nesse PAI DE AMOR e Mi-
sericórdia, fazei acontecer em vosso meio o Perdão, a Caridade e que em vossos 
corações se derrame o dom precioso da Fé. 

Eis o caminho que leva ao PAI, uni-vos no Perdão, na Caridade e na Fé e o 
PAI vos cobrirá com seu ESPÍRITO DE AMOR E BONDADE. 

Senti em vossos corações o imenso AMOR do PAI Acolhedor e Santificador, 
transformai-vos em uma Família Santa para levar em frente o plano que vem do PAI. 

Saboreai a presença do AMOR VERDADEIRO DO PAI em vosso meio. 
EU assim vos falo, pois sou vosso Irmão e estou em meio a essa Família, 

onde MARIA reina como MÃE Protetora que vos acolhe e vos guarda de todo perigo.
          

   

   

Deixai-vos conduzir.
Vós não entendeis algumas coisas e estão a ponto de se deixar conduzir 

pelo ciúme, pela inveja e pelo orgulho.
Filhos, não estais acolhendo com Amor o dom precioso que vos quero con-

ceder, que é o dom da exortação,  precisais dizer o “SIM” e deixar-vos conduzir. 
Conto convosco para ME ajudar a eliminar o  maligno, pois EU vos peço 

que não vos  omitais, mas aceitai com Coragem e Amor. 
Também quando andei no mundo, muitas vezes, foi dessa maneira que 

venci o mal, agora quero somente usar-vos para eliminar o mal que aí está. 
Não vos convém dizer o “NÃO”, pois vos escolhi e quero vosso “SIM”. 
Não vos envergonheis diante dos outros, para que também EU não ME 

envergonhe de vós diante do PAI. 
Precisais ser mais simples e humildes, deixai toda confusão e inveja, elimi-

nai tudo o que vos prejudica. Não queirais guardar nada para vós.
Deixai-vos conduzir, sede humildes e mansos e vereis que tenho reser-

vado a vós muitas coisas belas.Tomai cuidado para não criardes intrigas em vossas
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Famílias. Não queirais acompanhar tudo e criar com isso motivo para discussão ou 
aborrecimentos, de nada adianta querer fazer aos outros e deixar os mais próximos 
se destruírem. Não fujais, mas assumi toda a situação, não deixeis vossos filhos sen-
tirem a falta de Amor, pois é prejudicial a eles. Não vingueis neles o que vos faltou, 
mas amai-os e dai-lhes todo Carinho e todo Amor.

 Não sejais egoístas, mas tirai tempo para todos que vos rodeiam e pro-
curam, sede simples e humildes, perdoai sempre a tudo e a todos.

Precisais começar a lutar mais convosco mesmos, está na hora de deixar o 
passado.Não fiqueis sempre a esperar de outros, mas sede fortes e firmes em vossos 
passos, é necessário caminhar com vossos próprios pés.

Não vos deixeis levar pelo orgulho e pelo mal, livrai-vos de tudo o que vos 
atrapalha e que a falsidade e a mentira não vos governem. É preciso ser fortes e 
romper de uma vez por todas com tudo isso, pois só assim,  tereis  condições de 
prosseguir nessa caminhada. Sede simples e humildes, não queirais fugir de vós mes-
mos, enfrentai-vos e lutai para que sejais verdadeiros soldados fortes e corajosos.
Entregai-vos nos braços do PAI, para que ELE possa realizar através de vós os SEUS 
planos. Não fecheis o vosso coração, mas doai-vos de espírito e coração para que se 
realize tudo o que o PAI preparou. 

Não sejais covardes, mas assumi toda situação, sede fortes e ide em frente, 
pois o PAI necessita de vós. Escutai tudo o que falo, sede obedientes e tende sempre 
Amor e Paciência. Deixai o orgulho, a inveja e tudo o que vos atrapalha e não olheis 
os outros, mas cada um olhe para seu coração e veja o que ainda está guardado. 
Rompei com tudo que for prejudicial à vossa caminhada, pois cada um tem um pouco, 
de tudo que falei, ajudai-vos e uni-vos em amor e oração. 

Vede se tendes condições de vos amardes mutuamente, sem que alguma 
coisa vos atrapalhe, fazei a experiência, para que reine em vosso meio o ESPÍRITO 
DE AMOR E DE PAZ. Que nenhum diga: Eu estou livre, estou acima de todos, pois 
está enganando a si mesmo.

Não vos envergonheis de confessar a vossa falta ao irmão, pois ele vos 
ajudará.Quando vos é concedido o poder de exercer algum dom, não vos omitais, 
mas acolhei-o com Amor e ponde-o em prática, pois são necessários e de grande 
valia à salvação do mundo. A vós é uma honra que vos seja manifestada essa graça 
que vem do PAI. Não digais “NÃO”, mas sede como Filhos obedientes e respondei 
sempre o “SIM”, só assim tereis condições de ME ajudar a salvar os Filhos MEUS que 
estão à mercê do maligno e estareis a ME seguir e juntos conseguiremos atravessar 
esse caminho de sofrimento e dor.Eu vos peço, sede mansos e obedientes e tudo 
em vós será Amor e Paz. SOU O SENHOR E AMIGO que assim vos falo e oriento.
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Depois de toda essa confusão, havereis de encontrar a Paz por alguns 
dias, mas ainda havereis de sofrer por algum tempo. 

Muitas lutas ainda havereis de enfrentar.
Reuni-vos e meditai sobre tudo o que vos falei, fazei oração e perdoai-vos 

mutuamente.
Rezai também pela Irmã, ela está necessitando muito de vossa força, exor-

tai o mal, pois ele ainda lutará muito contra essa caminhada. 
Sofrereis ainda muitas dores e angústias.

   

Esta noite ainda far-vos-ei conhecer como tudo vai acontecer, vou mostrar-
vos como agireis.

Vós vereis a dor e o sofrimento de muitos amigos vossos, alguns serão 
tocados e sentirão na carne a angústia que a Irmã passará.

Não temais, é necessário que tudo isso aconteça, pois assim será elimi-
nado de
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SOU O SENHOR E MESTRE.
SOU O QUE VEIO E QUE UM DAÍ VOLTARÁ. 
Vou falar-vos como acontecerá de agora em diante essa obra maravilhosa. 
Não vos assusteis com o que vos acontecer ou o que suceder através de 

vós, pois ficai sabendo que tudo vem do PAI e tudo 
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PAI e tudo realizarei através de cada um. A Irmã recebeu do PAI um dom Preciosís-
simo e Divino e através dela que vos vem do PAI uma fonte de sabedoria e bênçãos. 
Foi a ela que DEUS concedeu todo o poder para que essa caminhada se transforme 
em uma fonte de salvação e vida, para quem dela experimentar. 

De agora em diante não serão necessárias palestras e tantas horas de 
ensinamento,  quando vos reunirdes tudo será mais fácil, não vos preocupeis com 
cartazes, com o que falar ou como será, pois tudo está em MINHAS mãos, deixai-
ME conduzir tudo. Sede o mais simples possível, pois EU SOU O MESTRE dessa 
caminhada, SOU o Caminho que leva ao PAI. 

Confiai em MIM,  pois sem MIM nada podeis, quando vos sentirdes cansa-
dos ou tristes, não vos preocupeis, SOU EU que estou presente em vós. 

Dizei vosso “SIM” e entregai-vos nos braços do PAI, que através de vós 
ELE possa realizar todo o SEU plano.

   

Tudo vos vem do PAI.
Como EU fui enviado do PAI, assim também a vós, é dado do PAI, conhecer 

todo um Plano de Salvação e de AMOR. 
Esse plano de infinita profundidade e sabedoria, concedido em AMOR e 

Bondade, se estenderá para o mundo para a salvação de uma humanidade cheia 
de conflitos e desespero, onde parece já não haver mais solução. É esse o plano do 
PAI aos Filhos SEUS.

Sois para o mundo como receptadores para atrair sobre vós todo o mal, 
toda injustiça, todo pecado e sob o poder que vos é dado do alto, eliminá-lo e com 
AMOR transformar em bênçãos divinas, enchendo assim toda a Terra de Paz e Tran-
quilidade. As coisas que vem do PAI são de uma delicadeza imensa, portanto, de-
vem ser tratadas com muito cuidado e com cautela, para que não se perca uma só 
palavra e que nem uma só sílaba fique sem atenção. 

Para isso foi dado à Irmã, o Carisma.O Carisma compreenderá o plano do 
Pai, a este é dado o poder para que o maligno não venha roubar nenhuma linha do 
que o PAI preparou, tem toda sabedoria para que se entenda e se conheça qual é o 
plano predestinado pelo PAI, para a salvação de todos.

Foi enviado do PAI, tem toda a proteção Divina e um ESPÍRITO de CORA-
GEM e AMOR. ESTOU sempre ao vosso lado ajudando-vos, orientando-vos, ensin-
ando-vos, para que não aconteça em vosso meio a desunião e o desamor. 

QUERO vos levar por esse caminho com muito AMOR, pois é através de 
vós que se voltará à paz e ao AMOR os Filhos MEUS.
Por meio de cada um de vós é que ME manifesto ao mundo, eliminando o
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pecado onde quer que ele se encontre. 
Já compreendeis qual é a vossa missão, deveis ir em frente  e guardar em 

vossos corações a Fé e a Confiança de que estais a servir um DEUS que é PAI de 
AMOR e de Bondade.

   
QUERO falar-vos sobre o vosso Caminho, ele é uma fonte de Luz e Bên-

çãos.
Todo aquele que se dirigir para essa fonte se abastecerá, pois é do alto que 

vem todas essas coisas. 
Sois somente transmissores do AMOR e da Paz aos vossos irmãos. 
Não vos omitais, pois é através de vós que se manifestará a luz. 
SOU EU  que sigo à vossa frente e dirijo os vossos passos.

   

Em Lages, tudo se encaminhava para uma grande confusão.
O maligno estava preparando tudo para pegar a todos de surpresa, foi 

quando, através das orações de todos, o mal se manifestou e foi eliminado, mas 
ainda há um grande perigo a vos cercar.

A Irmã está sendo tentada pelo mal, ele quer derrotá-la de uma maneira 
diferente, com jeito de amigo, quer enganá-la.

Há um grande perigo em meio a vossa Comunidade, é a respeito do Poder, 
do Ter e do Prazer que está se manifestando.

É preciso unir-vos em oração e exortação e com cautela eliminá-lo, ele 
vem chegando com muito cuidado e com jeito de amigo, mas traz em suas garras a 
vontade de destruir a todos e principalmente a Irmã. 

Ficai alertas e firmes para que, quando se manifestar, tenhais 
a força de derrotá-lo.Oriento-vos para que estejais preparados e saibais 
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o que fazer.Talvez a Irmã se manifeste contrária, não leveis em conta e fazei o que 
vos peço.Ficai unidos em oração, o tempo que for necessário, mesmo que seja por 
várias horas.A Irmã terá momentos de fraqueza e de raiva, não vos assusteis, vou 
ME utilizar de qualquer um de vós para lutar contra o maligno. 

Estarei sempre do vosso lado, confiai em MIM e tudo voltará à paz. 
Quando isso acontecer lembrai-vos de tudo o que vos tenho falado, dizei o 

“SIM” e ide à luta, pois é nessa hora que deveis mostrar-vos como soldados de força 
e coragem. SOU EU, O SENHOR que assim se manifesta.

Sempre vou ME manifestar para não terdes dúvidas.

   SOU EU, O SENHOR.VOU falar-vos sobre muitas coisas que deveis sa-
ber. QUERO em primeiro lugar agradecer-vos por obedecer-ME e fazer tudo o que 
vos peço. Ainda estais sendo preparados e suavemente moldados, mas já se encon-
tra em vós a Paz e o AMOR, tudo foi transformado e purificado dentro de cada um. 

De agora em diante, ficai firmes e procurai permanecer sempre ligados ao 
PAI e à VIRGEM SANTA para não cairdes na fraqueza e voltardes à escuridão. 

Guardai sempre em vosso coração a Fé, o Amor e a Confiança. 
EU vos conduzirei para outras pastagens onde se encontram lobos com 

peles de ovelhas. 
Dentro de algum tempo partireis em busca de vossos irmãos que se encon-

tram à mercê do maligno e ireis ao encontro de milhares que estão a se perder pelo 
mundo, encontrareis muitos lobos, estarão vestidos com peles de ovelhas, mas que 
por dentro tramam tudo para vos enganar.

Tomai cuidado, desprezai-os, não deis atenção, não vos deixeis enganar 
por palavras bonitas e com gestos delicados, por trás de tudo isso pode estar pre-
sente a terrível e enganadora serpente, portanto, vigiai em todos os momentos. 

EU vos falo e oriento, pois em vosso caminho encontrareis muitas bar-
reiras, algumas apresentar-se-ão com flores e com jeito delicado, outras com menos 
entusiasmo, mas ambas serão perigosas.

Ficai alertas e vigiai para não vos enganardes, uni-vos sempre em oração e 
confiai, ESTOU sempre ao vosso lado para vos proteger e ajudar-vos a vencer qualquer 
que seja a barreira que vos venha atrapalhar. SOU EU O MESTRE E AMIGO de todos.
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QUERO falar-vos sobre a Terceira Obra. É conclusão da Primeira e da Se-
gunda. É como um ponto de chegada, parece que tudo se encontra concluído, mas 
EU vos afirmo que apenas alguns passos foram dados, tudo isso é um plano imenso 
e incalculável, que atingirá toda a superfície da Terra.

A Terceira Obra é de tamanho geometricamente incalculável, incomensu-
rável e de poder infinito.

É toda a Divindade do PAI se manifestando sobre a Terra, é de um poder 
fora do comum, não está ao vosso alcance imaginar as maravilhas dessa Obra. 

Não vos pertence esse conhecimento, pois ele vos vem do PAI, deveis 
estar somente confiantes e seguir em frente e tudo vos será dado do alto. 

EU SOU o que segue à vossa frente e vos mostra o caminho que deveis tril-
har, a vós afirmo, é uma Obra de santificação e que se estenderá sobre toda a Terra. 

A vós será dado ver as maravilhas que vem do PAI, para isso vos preparei 
e vos fortifiquei para suportá-las, é um contato direto com o conhecimento do PAI.

Deveis estar totalmente purificados e santificados no ESPÍRITO DO PAI, 
então em cada um se manifestará a Glória do PAI.

É um plano imensamente grande e de poder imenso, é o PAI realizando 
sobre a Terra o último plano da salvação, é o Pai manifestando o último aviso aos 
Filhos SEUS.

Ficai calmos, confiantes e continuai a seguir-ME, pois SOU vosso amigo 
de todas as horas e vereis muitas maravilhas acontecerem que só o PAI com seu 
poder realizará. 

Sois MEUS, pois vos escolhi e vos preparei para concluir um plano de 
AMOR E PAZ.SOU EU, VOSSO MESTRE E SENHOR que vos falo e oriento. 

AMO-vos e guardo-vos em MEU CORAÇÃO

  

EU, O SENHOR dirijo-ME a vós para recomendar: pedi aos Filhos MEUS  a 
conversão e o arrependimento de todos os pecados. 

Vós sereis para o mundo os pontos de luz.
É preciso fazer penitência e voltar ao PAI com o coração arrependido e 

humilhado, se assim não acontecer o SENHOR DEUS, mandará do alto os seus 
Anjos e toda a Terra será castigada, muita dor e sofrimento a cobrirá e tudo será 
devastado.Os sacerdotes precisam anunciar o verdadeiro Evangelho e levar ao 
conhecimento do povo a verdadeira doutrina, eles serão julgados conforme o seu 
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ensinamento.É preciso que se rompa dentro da Igreja-estrutura, com toda falsidade, 
toda mentira, todo o pecado desde a prostituição, até a intriga pelo Ter e pelo Poder.

De nada vale toda essa doutrina falsa que está sendo pregada ou ensinada 
a todos, já é tempo de se chegar com verdade, essa que deixou de ser ensinada e 
praticada.

Não vos deixeis levar pelo vosso bem comum, mas segui em frente, pois 
um dia também a vós pedirei contas do vosso compromisso. 

Estai sempre atentos para que o chamado do PAI e todo o SEU plano de 
salvação seja concluído sobre a Terra.

Não vos deixeis enganar pelas coisas belas da vida, mas estejais sempre 
prontos a obedecer ao chamado do PAI.

   

Precisais ser fortes e confiar, pois muitas vezes ainda sereis tentados a 
deixar tudo.

Lutai muito, com coragem e confiança no coração, sede fortes e não vac-
ileis.

Encontrareis muitas reclamações e dúvidas, pedi sempre ao PAI a graça da 
paciência e do Amor Verdadeiro para com todos e assim suportareis tudo com muita 
paz e tranquilidade.

 Dar-vos-ei uma força imensa para que nenhum mal vos atinja e venhais a 
fraquejar, sede simples e deixai-vos conduzir.

Não vos preocupeis, pois cuido de tudo e de todos, vos darei dias difíceis 
de suportar, que serão necessários, pois vos experimentarei para ver a profundidade 
de vossa fé e confiança.

Ficai em paz, vos levo pela mão e vos conduzo pelos camin-
hos do PAI. Confiai em MIM, pois dentro em breve tudo será diferente.
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EU SOU A VERDADE, EU SOU A VIDA.
Quem ME segue não anda nas trevas. Segui-ME e mostrar-vos-ei o Camin-

ho da Vida e da Paz.Não sois vós como os de coração duro onde a semente não 
pode germinar e dar frutos ?

Sede mansos e vos mostrarei as verdes pastagens que vos esperam, para 
onde quero conduzir-vos como ovelhas mansas e preparadas para repousar junto 
ao Pastor.QUERO vos falar sobre o plano do Pai.

TENHO muito ainda a dizer-vos sobre esse plano de Amor e Salvação para 
todos. É da vontade do PAI que se realize esse caminho de salvação que se encon-
tra aberto em vosso meio, mas que não vos é conhecido, ele está oculto e não vos 
foi ensinado. 

Todos os MEUS ensinamentos encontram-se esquecidos, mas já é tempo 
de procurar compreender, o que o PAI pede e quer que se cumpra. 

É necessário que se busque os MEUS verdadeiros ensinamentos e que se 
anuncie por toda a parte, dando instruções aos Filhos MEUS e ensinando o caminho 
de volta ao Pai.

 A vós é dado do PAI o conhecimento todo especial para concluir esse plano 
de AMOR e Salvação, um saber profundo e divino que vos vem do PAI e que deveis 
seguir com muito entusiasmo, pois somente a vós é dado do PAI tamanha graça e 
consideração. Sois escolhidos do PAI e o PAI tem para convosco um AMOR Imenso 
e Divino, ficai  sempre à escuta do SENHOR para que tudo seja feito conforme SEU 
desejo. Confiai plenamente no poder do Pai e se cumprirá um plano de amor e paz 
sobre toda a Terra e a vossa recompensa será eterna.

  

Queridos Filhos, sou a MÃE que vos falo e vos AMO muito.
Sois uma Família da qual MEU FILHO faz parte, ELE está sempre ao vosso 

lado, ou melhor, está junto a cada um de vós. 
ELE se comprometeu com o PAI de levar essa Obra Divina em frente e a 

vós escolheu para ser SEUS colaboradores.
Escutai-o, segui SEUS passos, pois a ELE, há muito tempo, taparam a 

boca, mas que em cada um de vós continuará anunciando a Boa Nova. 
DELE foi tirado tudo, até a vida, mas, que através do vosso “SIM”, continua 

VIVO. Não sabeis e não podeis vê-LO, mas podeis senti-LO, escutá-Lo e segui-LO. 
Sou a vossa MÃE e vos peço, nunca deixeis de escutá-LO e obe-

decê-LO, ELE vos ensina como um verdadeiro professor, com um AMOR es-
pecial e com paciência vos conduz.EU sou a vossa MÃE e quero dizer-vos que 
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tudo o que ME pedirdes EU vos concederei e em todas as dificuldades ajudar-vos-ei. 
Quando a serpente vos vier perturbar, lembrai-vos de MIM, EU a afastarei do vosso 
meio e debaixo dos pés a calcarei. EU vos peço, Queridos Filhos, rezai por toda a 
humanidade, pois um grande perigo, dor e sofrimento rondam os vossos dias e es-
tão sobre a Terra. Pedi às famílias que se unam em oração, para afastar o mal que 
está destruindo a todos, principalmente as crianças e os jovens.

Voltai-vos ao PAI e pedi a SUA misericórdia, o SEU perdão para que vossos 
filhos não sejam as vítimas da ira do Pai. Retornai-vos para MEU Filho e juntos 
façamos acontecer esse plano de Amor e Paz que o PAI tem para com toda a hu-
manidade. Procurai unir-vos em oração em vossos lares, trazei vossas crianças para 
junto do AMOR DO PAI. SOU A MÃE e vos guardo em meu coração.

Protejo-vos e caminho junto convosco para que possais levar em frente 
essa obra maravilhosa que vem do PAI.

  
QUERO falar-vos a respeito do que acontecerá.
Em breves dias muitos de vós desentender-se-ão, haverá muita confusão 

em vosso meio.Alguém vai trair toda a Comunidade, uma grande dor invadirá a 
muitos. Uma pessoa de confiança será a responsável por tudo, será levado aos 
Sacerdotes toda essa situação e uma revolta se manifestará entre eles, que levarão 
tudo ao Bispo. Ele tomará conhecimento de coisas que nunca aconteceram em meio 
a vossa Comunidade, uma grande mentira estará por trás de tudo, mas que servirá 
para formar uma confusão imensa, é através de alguns do vosso grupo que tudo 
começará e será vergonhosa toda essa situação. 

Ficai vigilantes e alertas, passareis por momentos difíceis e pesados, pois 
contra vós se levanta uma barreira que vos atingirá, vem do clero, será difícil, mas 
com muita luta deveis atravessá-la. 

Satanás está tramando tudo e vai chegar com cuidado para não chamar 
atenção, sede prudentes e vigilantes para que possais derrotá-lo. Os Padres lan-
çarão mão de todas as suas armas para ir ao vosso encontro, também entre eles 
haverá divisão, pois alguns estarão vos protegendo enquanto os outros vos atacarão 
com toda força, mas lutai e tudo voltará à Paz. Tende confiança em vosso coração, 
pois ESTOU convosco em todos os momentos, não vos deixeis vencer, mas ide em 
frente com coragem.Todas as barreiras serão destruídas e logo tereis a liberdade 
para anunciar a MINHA doutrina. Segui em frente, livres.
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QUERO falar-vos sobre o Sacerdote que chegará em poucos dias, para 
junto de vós, quer se unir ao trabalho e à oração. 

Ele está a caminho, vos será muito útil e de grande importância. 
Será o escritor do livro que a Irmã deverá escrever. 
Ela não precisa se preocupar, pois ele será seu substituto para escrever 

todas as palavras que deverão ser anunciadas. 
Não será apenas um livro, mas diversos, que começarão a ser escritos 

passo a passo, será uma coleção completa sobre toda essa caminhada, Obra Divina 
que vem do PAI.

 A Irmã não tem condições de parar para se dedicar a esse trabalho de 
longas horas e de muita paciência. 

A Ela foi dada toda uma caminhada, todo um rebanho, para isso envio 
para junto de vossa comunidade esse velho amigo, já é tempo de dar início a esse 
trabalho.

VOU enviar mensagens também a outros para que vós não leveis na 
brincadeira, também a Irmã vai receber algumas mensagens sobre sua vinda. 

A Ela direi mais detalhadamente como tudo acontecerá, como deverá pro-
ceder para que não aconteça  mau entendimento e para que ninguém tenha motivo 
de se escandalizar.

   
QUERO falar-vos que em vossas famílias, há um pesado fardo, vem do 

ciúme e da inveja e vem atrapalhando todo o vosso proceder, tudo se torna difícil 
em vosso meio. 

Quando vos unis em casamento, uns se sentem envergonhados por causa 
da pobreza ou problemas do outro. Logo vem a inveja e até o desejo de morte, mui-
tas pedras são colocadas em vosso caminho e tudo vai se destruindo e se perdendo.

Deveis livrar-vos de todos esses fardos que vos acompanham. 
Pedi ajuda e ajudai-vos uns aos outros para que se rompa toda essa inveja 

e todo o mal que há nas famílias, que vossos filhos possam ser homens livres e 
independentes de toda essa situação. 

Uma chave fecha a porta do vosso caminho, deve ser aberta para que vós 
sejais livres e possais construir uma vida nova e cheia de esperança.Lutai para que 
se rompa toda essa barreira de sofrimentos que vos acompanham há muito tempo.
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FALO-vos sobre a força que é essa Obra Santa que vem do PAI.
Esse Carisma é um Dom especial que o PAI concede a algumas pessoas, 

mas para que isso aconteça é necessário ser santificado no ESPÍRITO DO PAI. 
Esse Dom que o PAI concede à Irmã é Divino e Santo, pois é através dele 

que acontecerá no mundo a transformação.Através dele que o ESPÍRITO DO PAI 
descerá sobre a Terra. Tem um poder imenso, pois é o PAI realizando SEU plano 
de AMOR e Santificação sobre toda a Terra. É a continuação de uma obra que se 
iniciou com MINHA vinda ao mundo, para abrir todas as portas da Salvação. 

O PAI se manifesta através dessa obra Divina e Santa para realizar todo um 
plano de renovação e santificação.É uma obra de tamanho e de poder incalculável 
que não está ao vosso alcance porque vos é dado do alto. Nem os Anjos têm con-
hecimento dessa maravilha imensa.

A Irmã recebeu do Pai o Dom concedido aos Santos na Terra, a ela é dado 
passo a passo todo conhecimento e todo poder, pois o PAI a conduz conforme o 
SEU desejo.É necessário que ela se mantenha sempre à escuta do PAI e que tudo 
faça conforme ELE pede para que se cumpra todo o plano de Salvação sobre a 
Terra. 

Uni-vos sempre em oração e pedi ao ESPÍRITO DO PAI que a envolva 
sempre com SUA Sabedoria, SUA Força e Coragem para que se realize toda essa 
vontade do PAI.

A VIRGEM MÃE está sempre ao vosso lado para vos ajudar e vos proteger 
de todo o mal.Procurai ficar sempre unidos como uma Família Santa e Querida do 
PAI. 

ESTOU sempre convosco para vos conduzir e vos amparar.
SOU MESTRE E SENHOR.

  
Deveis estar sempre unidos em espírito, não deve haver entre vós ciúme, 

inveja intriga. 
Quando vos reunirdes não façais julgamento de um sobre o 

outro, não haja entre vós pensamentos inúteis, mas uni-vos em oração.
Procurai meditar a Palavra da salvação, para que o mal não encon-

tre motivo entre vós, para vos destruir.Um não deve falar mal do outro, mas 
se virdes o erro que outro comete, procurai-o e falai a ele do que vós pen-
sais a seu respeito, talvez assim possais ajudá-lo para que não aconteça a
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intriga e a desunião.
Procurai manter-vos unidos, que não aconteça o ciúme, a inveja que são as 

mais perigosas armas da desunião. 
Amai-vos e perdoai-vos e procurai caminhar unidos no AMOR DO PAI.

   

EU SOU O MESTRE E SENHOR. 
QUERO falar-vos do amor que deveis ter para com vossos irmãos. 
Tudo deve ser feito com Amor e Delicadeza, não levanteis vossa voz, mas 

sede mansos e delicados para com o próximo, mesmo nas horas mais difíceis fazei 
tudo com Carinho.Que vossos gestos transmitam Amor e Paz. Falo do que  acon-
tecerá na Comunidade Aliança Divina. 

Muitas barreiras falsas estão se levantando, preparai-vos para enfrentá-las, 
serão como um concreto que deverá ser destruído com força, coragem e autoridade.

Muitas lutas vos esperam, uni-vos e trabalhai até destruí-las.
Entre vós e a Igreja haverá intrigas, falsidades e mentiras, já se encontra 

plantada a semente má e começa a germinar, antes que dê frutos é necessário 
destruí-la. Tomai cuidado e ficai alerta a tudo e a todos. 

Dentro de alguns dias, será jogada uma pedra em vosso caminho, deveis 
permanecer em oração e com calma removê-la. 

Não vos inquieteis, procurai manter-vos firmes e confiantes. 
Estarei convosco, ajudando-vos a eliminar tudo o que vos  atrapalha e ma-

chuca.SOU O SENHOR E MESTRE, caminho a vosso lado para vos orientar.

   

Como estais sabendo, muita coisa está para acontecer em vosso meio, 
entre a vossa caminhada e a Igreja,  haverá conflitos e intrigas. 

Mas tudo é necessário que aconteça, pois é chegada a hora de 
vos unirdes, para que estejais livres e leveis tudo o que vos ensinei a out-
ros. Uni-vos em um mesmo Espírito e Ensinamento, está na hora de



162

anunciar a Boa Nova a todos. Esse Carisma é de uma profundidade imensa, é pre-
ciso atingir todas as partes do mundo, deverá acontecer algo novo na MINHA Igreja 
para que MEUS filhos se voltem para MIM e é através desse Dom maravilhoso que 
o PAI concedeu a Irmã, que acontecerá a volta à casa do Pai. 

Os Sacerdotes e toda Igreja-estrutura precisam acolher esses ensinamen-
tos, pondo-os em prática. 

Tudo isso já ensinei quando passei pelo mundo, mas com o passar dos 
tempos tudo foi esquecido e deixado de ensinar, mas é chegada a hora de levar a 
todos os MEUS ensinamentos aos MEUS Filhos. 

Foi dado à Irmã esse Dom precioso que vem do PAI, todo um Carisma de 
Sabedoria e Divindade, é o AMOR DO PAI se fazendo presente em vosso meio. 

É através dessa sabedoria que se realizará na Terra uma das mais precio-
sas dádivas da qual se tem conhecimento, é a obra de salvação para o mundo, é 
o PAI se dando em conhecimento para realização de um mundo de AMOR E PAZ.

É O ESPIRITO DA VERDADE se derramando sobre toda a Terra, é a real-
ização dos últimos planos de salvação para o mundo. 

Ficai unidos, quando vos atingirem com falsidades e mentiras não vos in-
quieteis, pois muitas coisas são necessárias que aconteçam. 

Estarei orientando-vos e conduzindo, permanecei calmos e em oração, 
pois tudo vos é dado do Pai, ELE que vos abençoa e vos AMA muito.

  

EU SOU O SENHOR E A VERDADE.
Tudo posso, tudo faço, mas para isso deveis obedecer-ME. 
QUERO falar-vos tudo o que está acontecendo com vossa caminhada, é o 

começo do sofrimento. A Irmã está sofrendo pelos jovens, é o mal querendo derrotá-
los. Uni-vos em oração e exortação para que se afaste o maligno, lutai com força e 
coragem para eliminá-lo. 

A Irmã precisa de vossas orações diariamente para que ela possa levar em 
frente toda essa Obra Divina que vem do PAI. 

Estão sendo levadas muitas falsidades e mentiras aos Sacerdotes. 
Depois do retiro dos jovens, acontecerá verdadeira desavença entre a Co-

munidade Aliança Divina e a Igreja. 
Os Padres estão sendo envolvidos com falsidades e intrigas, haverá 

um encontro entre vós e os Sacerdotes.Preparai-vos para ouvir da boca dos 
Sacerdotes muita coisa falsa, pois muitas calúnias foram levantadas e levadas 
a eles, mas é trama do maligno que vos quer derrotar.Está noite e dia a vos 
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perseguir tentando destruir esta Comunidade. 
Quando tudo isso vier acontecer, ficai calmos e silenciosos, falai somente 

o necessário e ao falardes usai palavras de verdade e não escondais a VERDADE. 
Por onde quer que seja, usai de vossas armas e lutai com autoridade. 
Sede simples e não temais, estarei convosco para demolir todas as bar-

reiras que se levantarem contra vossa caminhada. 
Pedi a VIRGEM SANTA que ELA vos proteja e ajude nessa difícil luta. 
Tende certeza, tudo será vencido e eliminado.

              

EU SOU O CAMINHO.
Vinde caminhar nesse caminho e chegareis ao PAI, onde tudo é Paz, 

AMOR e Bondade. 
SOU O SENHOR que tudo faço, realizo e QUERO realizar através dessa 

obra maravilhosa, muitos prodígios, pois estou caminhando passo a passo convos-
co.

Essa é a obra dos últimos tempos, é a força que vem do PAI para lutar e 
eliminar o maligno. 

É a última chance dada ao mundo para reconhecer o plano de salvação, é 
a descida ao ESPÍRITO DO PAI sobre toda a Terra, mas é necessário que se elimine 
o maligno.

   
O que acontecerá em cada um de vós, quando vos encontrardes completa-

mente envoltos por esse Carisma de AMOR?
Não é possível imaginar como vos sentireis, quando tocar-vos as mãos 

celestes e sendo envoltos por força da Divindade, parecer-vos-á estar vivendo em 
lugar celeste junto aos Anjos e Santos. 

Quando soar em vossos ouvidos canções ou palavras divinas, não temais, 
nesses momentos, procurai aproveitá-los e junto ao PAI, aos Anjos e Santos uni vossa 
voz para pedir ao PAI perdão e misericórdia para toda humanidade e assim acontecerá no
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mundo todo o AMOR TRINITÁRIO. 
Se em algum momento sentirdes que vosso corpo está se mutilando, quei-

mando ou em fortes dores, com Amor, entregai ao PAI, todo pecado, pedindo perdão 
e misericórdia.

 Guardai-vos em silêncio até que o mundo vos reconheça e tudo deverá ser 
conservado em vosso coração. 

Vivereis momentos Santos em que o Céu se unirá a Terra e o FILHO DO 
HOMEM se manifestará para que juntos acolhamos todo o mal que se encontra 
espalhado sobre a Terra.

Ficai calmos e confiai no SENHOR E MESTRE que vos AMA e vos guarda 
em SEU CORAÇÃO.

   

De agora em diante, jovens e adultos, seguirão um mesmo caminho, mes-
mo chamado e mesmo Amor.

EU vos falo, para que saibais como tudo acontecerá. 
Os jovens serão lançados por toda parte e em muitos lugares.
Os casais ficarão mais para  a oração, contemplação, na exortação e re-

colhimento.
Os jovens levarão com força e coragem a Boa Nova a todos. Haverá muitas 

maravilhas em vosso meio, o mundo os acolherá e a humanidade reconhecerá o 
Amor, a Paz e a Harmonia.

Tudo será diferente, haverá uma união plena na humanidade, tudo será 
entrelaçado com o ESPÍRITO DA VERDADE E DA PAZ.

Dai vigor a essa força que começa a germinar para que seus frutos tragam 
ao mundo o que ele precisa: a Paz, o Amor, a Salvação e o retorno ao PAI. 

Dai vossas mãos de norte a sul, de leste a oeste, para formar um círculo de 
união com o mesmo pensamento e o mesmo objetivo: a reconciliação com o CRIA-
DOR, para que aconteça a verdadeira Paz. 

A acolhida aos jovens é como uma flor que exala seu perfume suave e 
profundo que atingirá todos os cantos da Terra penetrará nos corações com força 
inexplicável e com luz  inextinguível lançando raios de incalculável poder. 

Portanto, uni-vos e caminhai todos seguindo os passos que EU vos  indico, 
sede uma só Força, um só Amor, uma só Luz, para que a humanidade volte ao PAI. 

SOU EU, VOSSO MESTRE E SENHOR que vos levo pela mão.Tendes MA-
RIA como MÃE e protetora, segui em frente e tudo se fará conforme a vontade do PAI.
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MEUS FILHOS, assim EU vos chamo para que se faça em vosso meio a 
verdadeira Família Santa e Pura,  no AMOR e na PAZ.

Falo-vos do retiro que acontecerá em poucos dias, uni-vos em uma só famí-
lia para que essa união seja completa. 

Acontecerão coisas maravilhosas, jamais vistas em vosso meio, será uma 
transformação total, o ESPÍRITO DA VERDADE que é o ESPÍRITO SANTO vos 
envolverá com força plena.Tudo será visto às claras, acontecerá uma transformação 
plena em cada um, não mais temereis, nem vos ocultareis, mas acontecerá uma 
força imensa, um vendaval a todo vapor, destruindo todo o mal e transformando 
toda a face da Terra. É chegada a hora do grande momento onde tudo se transfor-
mará e tudo receberá os últimos toques do PAI, para isso, preparo-vos e vos quero 
santificados no ESPÍRITO SANTO para que sejais essa força que o mundo precisa. 

Deveis estar em plena harmonia com o PAI para que se realize sobre toda 
a humanidade esse plano do PAI e brilhareis para o mundo como faróis imensos, 
como receptores e sugadores para que o plano do PAI se concretize e se complete. 

Não vos assusteis com o que vos acontecerá, pois sereis governados pelo 
poder imenso que vem do alto, em vós estará a Sabedoria,  a Força, a Coragem e a 
Luz do ESPÍRITO SANTO. 

Muitos prodígios acontecerão através de um simples gesto, por onde pas-
sardes deixareis o rastro da Paz e do Amor, a vossa presença será sentida mesmo 
em meio aos pagãos que não acreditam, que não conhecem o PAI, que só vivem na 
violência, no desamor.Ser-vos-á dado o Amor Puro e Santo para transformar toda a 
desordem, todo ódio, toda  impureza, em Luz, em Paz e Harmonia. 

Através desse Dom maravilhoso que vem do PAI acontecerá a transforma-
ção sobre toda a humanidade, a união entre o Céu e a Terra, a acolhida dos filhos 
com o PAI, a salvação plena sobre toda a Terra e sobre toda a humanidade. 

Não podeis imaginar qual a profundidade, a grandeza dessa Obra Divina 
que vem do PAI e que vós tendes a graça de participar, pois fostes escolhidos mes-
mo antes de vossa existência. O PAI já vos amou, mesmo antes de virdes a luz do 
dia, agora mais que nunca, o PAI vos revestirá com toda a força, coragem e virtudes 
concedidas a Filhos Amados e Especiais.

Todo o plano do PAI é de Amor, Verdade, Tranquilidade e Paz, tudo vos vem 
do alto, pois é do PAI que estais a receber todo conhecimento e toda transformação.

SOU EU O VOSSO MESTRE E SENHOR que vos conduzo passo a passo. 
Tendes a MÃE como centro que vos protege de todo perigo e de toda astú-

cia do maligno. AMO-vos e vos guardo em MEU CORAÇÃO.
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QUERO falar-vos sobre o retiro que acontecerá em poucos dias. 
Recebereis o ESPÍRITO DE AMOR que vem do PAI. 
Muitas coisas maravilhosas acontecerão  em vosso meio. Haverá uma re-

união onde discutireis tudo sobre o retiro, mas não é necessário fazer planos, pois 
tudo vos vem do PAI, sois governados pela SUA MÃO. 

Essa caminhada é a mais bela e santa, é difícil, mas é necessário que 
aconteça em toda superfície da terra, tudo que está nos planos do PAI.

EU vos afirmo, se não vos deixardes conduzir não vos será dado a con-
hecer as maravilhas que vos esperam. 

É preciso que se cumpra todo plano de salvação que vem do PAI, deveis 
ser mansos e seguir os ensinamentos de vosso MESTRE E SENHOR. 

Quanto ao Sacerdote que se diz estar de vosso lado, tomai cuidado com 
ele, ficai vigilantes e com cautela observai-o para que não vos escandalize e traia, 
pois em vosso meio aparecerão lobos vestidos com peles de ovelhas. 

Tomai cuidado com vossas palavras e com vosso modo de agir, para que 
nada vos sirva de ocasião para vos levar ao tribunal. 

Ficai atentos, pois muitos aparecerão como amigos, mas que lançam sobre 
vossa caminhada a traição, a desordem, a mentira e a calúnia.

Ainda assim vos falo, pois sois para MIM como pequenas ovelhas que pre-
cisam do Pastor, não QUERO que sofrais, pois vos AMO muito.

Portanto, ficai vigilantes para que em vosso meio não aconteça a dor, o 
sofrimento. QUERO-vos muito.

                                                                                                                                   
   

Vinde e segui-ME. 
Sois livres para escolher, mas se quiserdes ME seguir será assim como já 

falei aos MEUS Discípulos. 
Não vos esperam caminhos floridos, mas a caminhada é difícil, nada vos 

pertence, tudo vos foi confiado, mas tudo vos é tirado, pois é do PAI que vos vem 
todo plano e é para o PAI que  voltará. 

É do alto que recebeis tais conhecimentos e é para o PAI que tudo voltará, 
é o PAI quem vos concede todas essas coisas, mas é para ELE que vosso es-
pírito também deve voltar, pois é do sopro do PAI que viestes e ELE vos espe-
ra de volta à mansão celeste.Segui-ME e vos mostrarei todo um caminho pro-
jetado pelo PAI e que deverá servir para toda a humanidade, é o caminho de
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volta ao PAI, que reconduzirá o rebanho de volta ao Pastor.
Eis aí a proposta que vos vem do alto. Sois livres, se quiserdes ME seguir, 

vinde e EU vos conduzirei pelo caminho da salvação.

   

SOU O SENHOR E MESTRE.
SOU a salvação para os Filhos MEUS que se encontram tristes, sem rumo, 

sem ter para onde ir. SOU O SENHOR da Vida, tudo posso, tudo  faço. 
Assim como estais a caminhar, a ME escutar e a ME obedecer, assim tam-

bém estais a receber do PAI bênçãos e graças para vós e vossos entes queridos. 
Levai toda essa doutrina para os outros que estão em busca do caminho 

da salvação, está na hora de começar a enfrentar toda uma massa que se encontra 
podre, sem fermento, sem sal e sem luz. 

É preciso levar aos vossos irmãos tudo o que vos ensinei, pois é chegada a 
hora em que o mundo precisa conhecer o Caminho da Salvação, o Caminho de volta 
ao PAI. Não serão necessárias tantas pales¬tras, tanto trabalho, tudo acontecerá de 
uma maneira mais fácil, pois os Filhos MEUS precisam de uma conversão rápida e 
completa.Lançai mão dos MEUS Ensinamentos e ide à busca dos que sofrem, dos 
que choram e dos desesperados. 

É chegada a hora de lançar a semente, portanto, preparai a Terra e lançai-a 
para que cresça e dê frutos de Amor e Paz. 

A humanidade está se destruindo a cada momento, é preciso que se dê um 
basta e o maligno seja derrotado e lançado para sempre no abismo. 

Já vos dei muitas instruções e muitas maneiras de vos defenderdes, agora 
é chegada a hora de enfrentar, de entrar em seu território e expulsá-lo com autori-
dade, para que os Filhos MEUS encontrem a vida bela e santa e sintam como o PAI 
é Bondade e Misericórdia.Portanto, ainda alguns dias de preparação e purificação 
e depois ide e lançai vossas redes para trazer de volta ao PAI, os Filhos que se 
encontram sem força, sem coragem para continuar a viver. 

Fostes escolhidos, a vós foi confiada tamanha missão, passo a passo, vos 
conduzo para que o plano de salvação seja anunciado por todo o mundo. 

SOU VOSSO AMIGO E SENHOR, vos AMO com Amor especial.
Peço que ME sigais para juntos, completarmos o Plano de Amor e Paz que 

tanto os Filhos MEUS esperam. Ide à busca de toda ovelha que se encontra desam-
parada, resgatai-a e levai-a para junto do Pastor.
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SOU O SENHOR DA VERDADE E DA PAZ.
Preparai-vos para dias de luta e de muita confusão, são necessários, para 

que vosso caminhar seja livre e aconteça em toda parte. 
Não temais, mas ide à luta, enfrentai tudo com calma e com os pés no chão 

para que não aconteça que o vosso espírito se entristeça. 
Ide à luta como soldados, com o propósito firme e decidido, pois é chegada 

a hora em que deveis enfrentar toda uma humanidade onde o maligno é o mais 
poderoso.

A vossa caminhada deverá se estender por todas as partes do mundo.

   

SOU EU, a vossa MÃE que ME dirijo a vós com palavras de Amor e de Ter-
nura. SOU vossa protetora, guardo a cada um de vós em MEU CORAÇÃO de MÃE. 

Também vossos filhos fazem parte de MEU coração, é a eles que ME dirijo 
como MÃE, que aflita olha para os filhos que estão à mercê da prostituição, da vio-
lência, do vício e do desamor.

Queridos jovens, faço-vos um apelo de MÃE, voltai-vos para DEUS, pro-
curai o caminho de volta ao PAI, pois é a vós que pertence o futuro de toda uma 
geração, é em vossas mãos que se encontra toda a felicidade, a esperança e a paz 
que o mundo tanto deseja. 

A vós queridos Filhos que ME dirijo como MÂE, para que procureis viv-
er o Verdadeiro AMOR: amai-vos com Amor Santo e Puro, não deis lugar para as 
paixões, vícios e tantos outros males que vos rodeiam. 

Sede Filhos Amados do PAI. 
Não vos deixeis enganar pelo maligno, mas procurai unir vossas forças e 

lançai-vos contra toda maldade e destruição. 
Sois para o PAI dádivas preciosas, mas deveis mostrar-vos como tal. 
EU SOU vossa MÃE que vos guardo debaixo do manto de Amor. 
MEU FILHO JESUS vos faz um apelo, sede amáveis a esse apelo e ide 

em frente, em busca de dias melhores, sede obedientes para que a geração futura 
possa encontrar a Paz, o Amor, a Verdade.  

Queridos Filhos,  EU vos peço: rezai pelo menos uma dezena do terço todos 
os dias, para que os dias que vos esperam sejam suaves e belos e a misericórdia do 
PAI, não encontre um futuro de dor e lágrimas ainda pior do que este que se encontra em 
vosso meio. Dirijo-ME a vós como MÃE carinhosa e terna, pois AMO a todos e vos protejo.
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SOU O SENHOR E MESTRE.
QUERO falar-vos: um grande acontecimento vos espera, será de difícil 

acesso, mas necessário, pois trata-se de uma enorme barreira que se apresenta 
entre vós e a Santa Igreja. 

Enfrentareis uma dura luta, uma confusão que está formada. 
Agora será definitiva e para sempre, é essa a pedra que deveis demolir. 
A Terceira Obra deverá acontecer em meio aos Sacerdotes.
Preparai-vos, pois acontecerão muitas coisas. 
Esse Carisma deverá se espalhar por todos os cantos da terra, a vós envi-

arei do PAI o ESPÍRITO DA VERDADE E DA FÉ. 
Acontecerá uma varredura geral em todos os povos, descerá sobre a hu-

manidade a força do ESPÍRITO DO PAI, um pavor ameaça a todos, portanto, prepa-
rai-vos para enfrentar grande dor e lágrimas. 

Acontecerá essa união entre toda a Comunidade, Sacerdotes, Religiosos e 
Leigos, a abertura final está se aproximando. 

É chegada a hora de se cumprir o que já vos deixei dito: chegará o mo-
mento em que não saberão para onde ir, para onde dirigir os passos e somente os 
fortes permanecerão. 

Não temais, estarei convosco até o último dia. 
Enviarei do alto o ESPÍRITO DO PAI, que vos inspira, conduz, vos protege, 

vos dá força e coragem para caminhar como verdadeiros soldados.
                                     
                                                                                                        

SOU O CAMINHO E SENHOR.
Deveis seguir-ME como Filhos Queridos, como soldados fortes e corajosos, 

por todo o caminho, sem vacilar e sem vos deixar vencer. 
Muitas coisas acontecerão em vossa Comunidade, um novo acontecimen-

to, será de certo modo agradável.Em vosso meio brotará uma fonte de Água Viva 
onde muitos saciarão a sede, onde muitos encontrarão alívio para seus males. 

Em breves dias uma imensa luz iluminará todas as partes, tudo ficará muito 
claro, será um novo rebento, um novo ramo, um novo acontecimento. 

Ainda não sabeis como isso será possível, pois é do PAI que vos será en-
viado, não sabeis como essas coisas acontecerão, mas será maravilhoso e divino. 

É um novo nascimento,  um novo ser que vos envolverá, é um saber pro-
fundo e santo, de imensa santificação, é uma união plena e santa, é de uma totali-
dade profunda e santamente, reconhecida pelo PAI. Preparei-vos, moldei-vos e vos 
dei toda uma doutrina.
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Agora já estais aptos a corresponder ao desejo do PAI, recebereis do alto a sa-
bedoria Divina, o conhecimento do Divino e o santo Dom de Amor e Paz. 

Falo-vos como a adultos em espírito, pois preparei-vos e a vós confio toda 
uma missão que deverá atingir toda a Terra. 

Continuarei a conduzir-vos por todas as partes por onde tiverdes que pas-
sar, pois sois MEUS escolhidos e MEUS amigos queridos. 

Conduzo-vos e vos AMO muito.

  

FUI EU que vos enviei até a reunião dos Padres.
É aí que se encontra toda uma estrutura de vergonha, onde o poder fala 

mais alto.
Tudo foi visto por vossos olhos, onde se encontram as piores barreiras que 

não deixam a minha Igreja, ou melhor, os MEUS ensinamentos serem levados aos 
Filhos MEUS. 

Mostrei-vos todas as barreiras que se opõem ao vosso caminho. 
É preciso enfrentá-las e destruí-las, se assim não acontecer deixarão de 

existir em meio à humanidade os MEUS ensinamentos. Tudo estará perdido. 
Não ME é agradável que haja, em nome de MINHA Igreja, conflitos e re-

voltas. 
As nações se utilizam de MEUS ensinamentos para procurar implantar o 

desamor e a desunião. Não é do agrado do PAI que tais coisas aconteçam. 
Os Padres deveriam seguir a MINHA doutrina pura e santa, ensinando o 

Amor, a União, a Esperança e a Paz. 
Assim vos falo: não pareis, mesmo que vos levem aos tribunais, sede fortes 

e continuai a lutar, preciso levar a verdadeira doutrina a todas as partes do mundo. 
Estarei em todos os momentos a vos conduzir e a vos orientar. 
Lembrai-vos sempre da SANTA MÃE querida que vos AMA e vos guarda 

de todo perigo.
Segui em frente, não pareis, lutai sempre como verdadeiros soldados con-

fiantes na vitória final.
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Está acontecendo em Lages uma transformação única, Santa e Divina. 
É tudo maravilhoso. Foram encontradas lutas, mas que já se encontram 

eliminadas. Agora tudo é maravilhoso e santo, um verdadeiro Amor Divino está a 
envolver a todos. Tudo procede do PAI e tudo vem do PAI. 

É de imensa Alegria, Amor, Paz e Tranquilidade estes dias em que vos 
encontrais reunidos.

   

Naqueles dias haverá em meio a todos uma imensa nuvem de dor e lágrima.
Tudo será difícil e doloroso. 
O mundo conhecerá em seu seio o desamparo por parte do PAI. 
Será de difícil travessia, tudo e todos perecerão na escuridão e na dor. 
Imensa luta envolverá a todos, tudo se transformará. 
Quando tudo isso acontecer e já tendes os primeiros sinais, podeis estar 

certos que descerá do alto o FILHO DO HOMEM.
 Unir-se-ão o Céu e a Terra em uma só Família, mas antes que isso acon-

teça é preciso que se anuncie por toda parte os MEUS ensinamentos, que todos 
tenham oportunidade de conhecer a salvação, o Amor Puro e Verdadeiro. 

Está na hora de lançar mão de MEUS ensinamentos e levá-los aos mais 
longínquos cantos da Terra. 

A vós escolhi e vos falo: ide por toda parte e levai a Boa Nova a todas as 
criaturas para que todos encontrem o caminho de volta ao PAI.

Não deis importância ao que dizem de vós, não deveis ouvir as más lín-
guas, mas lançai-vos de corpo e alma a essa missão.

Dentro da Igreja-estrutura encontrareis diversas situações, umas a favor e 
outras contra. 

Sede simples conforme vos convém. 
Muitas barreiras foram removidas, mas ainda aparecerão outras, até que se 

encontre entre a vossa Caminhada e a Igreja uma união plena e santa. 
Acautelai-vos e tomai conhecimento de toda situação. 
Procurai unir-vos de uma forma ou de outra, para que também dentro da 

Igreja sejais reconhecidos e assim caminheis de mãos dadas. 
Em meio aos Sacerdotes deverá acontecer uma conversão profunda para 

que se rompa toda a falta de Fé, o egoísmo, a falsidade, a desunião e tantos outros 
fracassos que se implantaram em meio a eles. Acontecerá uma grande divisão entre 
os Padres e toda Igreja, muitos cairão. É hora de seguir os MEUS ensinamentos, 
assim como EU os deixei ou dar lugar a outro caminho, preparai-vos, pois deveis 
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encontrar muitas situações difíceis. 
Precisais de muita coragem para vencê-las, estai prontos para toda e 

qualquer situação. 
Em meio a toda Igreja haverá uma grande desunião e desentendimento. 
Muitos vos procurarão e encontrarão em vosso meio a solução, acolhei-os 

e com Amor mostrai-lhes todo o caminho a seguir. 
SOU O SENHOR E MESTRE que assim vos orienta. 
Não duvideis, pois não há motivo, por isso vos ensino com todo Amor de 

MESTRE e SENHOR.

   

SOU O SENHOR E MESTRE.
QUERO  falar-vos sobre o que será a vossa caminhada. 
Tudo se encaminha para uma realidade de união e fraternidade entre tudo 

e todos. Sois, para as nações, um pouco de sal, um raio de luz, um jato de esper-
ança, uma vida nova, um caminho de Amor e Paz. 

Falo-vos sobre a Igreja e vossa Caminhada.
Ainda algum tempo e mais um tempo e tudo será Paz e Amor entre as 

nações e as estruturas da Igreja. 
Estou a falar-vos, pois ainda encontrareis lutas com toda a estrutura da 

Igreja, mas logo tudo será diferente. 
Uni-vos em um mesmo espírito fraterno e puro.
Todos deverão viver o mesmo ensinamento, um mesmo sentido,  mesmo 

reino e  Amor.Quando isso acontecer haverá poucos Padres e Religiosos, pois so-
mente os fortes permanecerão.

EU vos falo: não pareis, lutai em todos os momentos para que o mal não 
vos  derrote.

Fazei tudo com Amor e segui em frente, pois é através de vós que deverá 
surgir para o mundo a salvação e o mundo conhecerá o reino do PAI.

A vós foi confiada a missão de levar aos Filhos MEUS, todos os ensina-
mentos de uma doutrina santa e certa. EU vos falo paza que não vacileis e nem 
fraquejeis.É do poder do PAI que vos é enviada toda essa missão, é do Amor do PAI 
que recebestes o dom da Sabedoria, o dom do AMOR Puro e Santo para recolher 
junto do Pastor toda ovelha desgarrada. SOU VOSSO MESTRE E SENHOR
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SOU EU, O SENHOR E MESTRE.
Aparecerá entre vossa Caminhada e a Igreja-estrutura uma serpente en-

ganadora e ágil, tudo fará para destruir a vossa união. Será como um lobo a lançar 
rugidos, noite e dia, não descansará, nem dormirá, tudo fará e lançará mão dos 
menores tropeços para destruir-vos. 

Quando isso acontecer, uni-vos em oração e exortai com toda vossa força. 
Destruí-a, lançando-a a distância, pois vem com força e coragem e tudo 

fará para permanecer em vosso meio. 
Deveis ter todo o poder para eliminá-la, através desse terrível lobo sofrereis 

e muita mentira e falsidade suportareis. 
Não muito mais e ele se apresentará como um verdadeiro amigo, calmo, 

belo e simples, mas que traz em suas entranhas o verdadeiro satanás.
Vigiai e tomai cuidado, ficai atentos e prontos para vencê-lo, para que não 

vos  destrua. 
Lutai como verdadeiros soldados, estarei ao vosso lado para vos ajudar a 

derrotá-lo.
Sois MEUS escolhidos e para isso vos oriento e vos guardo em MEU cora-

ção misericordioso.

   

Estarei ME manifestando em vosso meio.
Não temais, manifestar-ME-ei de diversas maneiras, usarei de qualquer um 

de vós para dirigir-ME aos outros. 
Muitos outros sinais vos darei, muitas maravilhas acontecerão, será uma 

união perfeita entre vós e o PAI. 
Acontecerá uma explosão de Amor e de Força.
Sereis invadidos por um fogo ardente, uma luz com raios profundos vos 

envolverá e vos encherá de brilho e poder. 
O PAI mandará do alto, SEUS Anjos cantarem uma canção de ninar.

   
De agora em diante acontecerão coisas inexplicáveis em vosso meio: não 

será explicado nem com palavras, nem com gestos. 
Vossos olhos presenciarão as maravilhas Divinas e Santas, acontecerão as
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mais belas e santas verdades. Não tereis palavras para exprimir o que estareis 
sentindo ou presenciando. São os primeiros acontecimentos da Terceira Obra. 

É o PAI se revelando Pura e Santamente, são as maravilhas do Céu se 
fazendo presente, pois é do alto que vos vem essa beleza e vos é enviado todo o 
plano de Amor, Paz e Verdade. Tudo vos é dado gratuitamente, pois é do PAI que se 
manifesta esse Dom maravilhoso, esse Dom Divino.

É de majestade Divina  esse Carisma que brota para a santificação da hu-
manidade. Conhecereis todo um plano de salvação, portanto ficai à obediência e à 
escuta do PAI, pois vos será revelado passo a passo o vosso caminho.

Estarei convosco para vos ajudar a cumprir tudo o que o PAI vos pedir. 
Muitas vezes tudo parecerá difícil, mas de mãos dadas tudo se tornará fácil 

e agradável. Sede sempre mansos e tudo em vós será paz e harmonia.

 

SOU O SENHOR. Estarei convosco em todos os momentos, VOU conduz-
ir-vos calmamente e preparar-vos lentamente. Sois humanos e para entrar nessa 
Obra Divina deveis lentamente ser moldados. QUERO falar-vos sobre vossos pas-
sos, sois pequenos e deveis ter o aconchego da ternura da MÃE Querida. 

Uni-vos em silêncio, em locais calmos, onde não vos seja tirada a paz e a 
tranquilidade. 

Será necessário muito sigilo e confiança, pois muitas coisas Divinas acon-
tecerão.Não vos assusteis, pois são necessárias. 

Em vosso meio apresentar-se-ão muitos sinais vindos do Céu, não vos as-
susteis quando sentirdes a presença de Santos, Anjos, a presença da MÃE Querida 
ou quando EU vier apresentar-ME visivelmente, pois entre o Céu e a Terra acon-
tecerá uma união plena e Santa. Por que duvidar se em vosso meio se fazem pre-
sentes algumas criaturas que já vos deixaram? 

Acolhei-as e escutai o que vos tem a dizer, pois são pessoas santas que 
vem em vosso socorro, não para vos intimidar, mas para vos ajudar. 

São enviadas do alto, pois é necessário que haja entre vós e o Céu uma 
união Pura e Santa. Assim como EU vos conduzo, assim também os anjos e santos 
são ordenados pelo PAI para que venham em vosso socorro. Permanecei unidos 
em uma força de Amor e Paz. Nem todos terão condições de suportar todas estas 
maravilhas, alguns deverão aguardar, é necessário que assim se cumpra. 

Enviarei ainda algumas pessoas para o vosso meio, acolhei-as. 
Não vos preocupeis com elas, pois EU mesmo ME encarregarei de pu-

rificá-las e santificá-las. Darei também aos que não vos acompanham toda a
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tranquilidade e a calma para esperar o momento certo. 
Dentro de alguns dias reuni-vos novamente, pois tenho pressa que se con-

clua essa obra de salvação que vem do PAI e é necessário cumprir tudo o que vem 
do alto. O mundo está entregue nas mãos do maligno, é chegada a hora de derrotá-
lo, mas deveis estar totalmente santificados para que realizeis no mundo esse plano 
Santo do PAI.

 Deveis estar totalmente livres e santificados, para que o maligno não tenha 
nenhum poder sobre vós, encontrareis lutas, mas com autoridade, força e coragem 
expulsai-o do mundo.

Enquanto alguns se recolherão em oração outros deverão entrar em ver-
dadeira luta, pois EU estarei me utilizando de alguns de vós para eliminá-lo para 
sempre. Quando isso acontecer, retirai-vos para locais calmos e distantes, onde os 
olhos do mundo não vos atinjam.  

Assim vos falo, pois quando passei pela Terra, muitas vezes precisei ME 
retirar para lutar contra o terrível poder do demônio. 

Não vos assusteis, pois estarei convosco em todos os momentos, por isso 
vos peço um tempo, pois sobre vós cairão todos os pecados do mundo, enfrentareis 
verdadeira guerra.

Uni-vos, não em muitas pessoas, mas pessoas fortes que tenham um ver-
dadeiro espírito de coragem e luta.

Enviarei algumas pessoas que deverão acompanhar essa luta, pois nem 
todos têm condições de suportar tudo o que acontecerá. 

Sede simples e humildes e não duvideis, pois estarei convosco em todos 
os momentos.Haverá uma confirmação das pessoas escolhidas, QUERO poucos, 
mas fortes.

FALO-vos para que tudo seja feito conforme a vontade do PAI. 
Esse Carisma deve chegar a vós e ao mundo, não será através de cursos, 

nem de palestras, que atingireis o mundo.Deveis viver o Carisma para que aconteça 
no mundo a salvação, é através da vossa união e força que isso acontecerá. 

Permanecei unidos e purificar o mundo, pois agora não mais será cada 
pessoa individual, mas o mundo todo precisa ser atingido. 

Ficai unidos e preparai-vos, pois deveis enfrentar verdadeira guerra, mas 
que trará a paz que tanto o mundo precisa. 

SOU O SENHOR E MESTRE, assim vos falo, pois é necessário que ten-
hais conhecimento do que vos espera. 

AMO-vos e GUARDO-vos em MEU CORAÇÃO.



176

Continuai assim esse caminho de Amor e Paz.
São necessárias muitas coisas, mas tudo vos vem do PAI. 
Estais lançando-vos em um plano de reconciliação entre o PAI e toda a 

humanidade, mas é necessária muita atenção  e obediência, pois é um plano Divino 
e Santo. 

FALO-vos sobre tudo o que acontecerá de agora em diante. 
Muitas maravilhas acontecerão entre vós, mas é necessário que se cumpra 

tudo o que vos peço. 
Sois MEUS escolhidos e vos AMO muito. 
Nesta primeira etapa, nem todos têm condições de participar, é preciso 

estar crescidos e maduros, ser fortes e corajosos, pois é do alto que deveis receber 
muitos sinais, nem todos estão aptos a receber e suportar o DOM PRECIOSO do 
PAI.

Reuni-vos em lugar silencioso e entregai-vos nas mãos do PAI. 
Não vos preocupeis com o que vos acontecer, pois tudo vos é dado do PAI.
Acontecerão coisas inexplicáveis, mas necessárias. 
Sentireis em vosso meio a presença dos Anjos e Santos, pois é uma união 

perfeita entre o Céu e a Terra. 
Guardai sigilo de tudo o que vos acontecer, até que o mundo vos recon-

heça. 
Tudo deverá ser tomado por escrito e guardado até que se revele por toda 

parte do mundo este Plano Santificador. 
Não vos assusteis quando vos sentirdes envoltos com as forças celestes, 

saboreai estes momentos que só os Anjos e Santos tem a oportunidade de experi-
mentar. 

Durante estes momentos vos serão apresentadas muitas coisas em relação 
ao mundo, como sendo, dor e sofrimento, pedi à TRINDADE SANTA que as elimine 
da face da Terra, pois entre vós e o poder do PAI haverá uma união pura e perfeita. 

E nessa hora tudo o que pedirdes ao PAI em MEU NOME e em NOME DO 
ESPÍRITO SANTO se realizará, por pior que seja a situação. 

Entre vós e o maligno haverá muita luta e muito desafio, mas não vos as-
susteis. 

Usai de todas as forças para eliminá-lo, para derrotá-lo da face da Terra.
SOU EU O SENHOR que vos falo e oriento, pois estou do lado do PAI e 

com o PAI e o ESPÍRITO SANTO e convosco, que sois MEUS escolhidos e nesta 
união plena e pura eliminaremos da face da Terra o maligno para sempre.
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SOU O SENHOR E MESTRE.
ENVIO orientação sobre tudo o que vos acontecerá, como deveis seguir 

daqui para frente, tudo vos ensino e tudo vos vem do PAI. 
Preparai-vos em clima de silêncio e oração, para entrardes nesse plano 

maravilhoso que vos é dado do alto. 
A vossa contemplação será profunda e santa, nada deverá vos perturbar. 
Procurai permanecer aí o tempo necessário, pois não sabeis qual é esse 

tempo, somente o PAI o sabe. 
É um dom especial que o PAI envia à Terra para  conquistá-la para o reino. 
Não sabeis que em vosso meio encontra-se um pedacinho do Céu?
EU vos afirmo que tudo é possível para aqueles que acreditam. 
Se tiverdes fé, o tanto quanto um punhado de areia, então podeis ter a 

certeza de que se realizará em vosso meio o AMOR TRINITÁRIO, pois somos um 
só Espírito, um só Corpo e um só AMOR.

Não deveis manter-vos à distância, pois SOU VIVO e assim sendo, não ME 
encontro morto e se assim estais a acreditar, então não poderei ME manifestar em 
vosso meio?

Tudo vos será possível quando viverdes esse AMOR TRINITÁRIO.
Por que duvidais em afirmar, que tereis um poder de ressuscitar mortos, 

de curar os enfermos, de derrotar o maligno, de vencer toda e qualquer dificuldade? 
Estarei convosco até a consumação dos tempos e isso está próximo. 
SOU EU O SENHOR E MESTRE que assim vos falo, pois são necessárias 

essas palavras para que, quando tudo isso acontecer, não vos falte a fé, mas pelo 
contrário, elas se transformem em bênçãos divinas e santificadoras para todo o 
mundo.

Uni-vos cada vez mais e mais entre vós e também com o PAI.
Todas as vezes que for do vosso alcance, uni-vos e deixai-vos envolver por 

esse AMOR SANTO que vem do alto. 
Usai de simplicidade e humildade e fazei tudo o que o PAI vos pede e sereis 

para sempre Filhos Queridos do PAI.

                                                                                                                                       
“Oxalá acabem por mutilar-se os que vos inquietam”.
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MINHA filha, quero que escrevas o que vou te revelar: são segredos que 
somente algumas pessoas no mundo chegarão a saber. Revelo também à Irma esse 
segredo, com poucas palavras, que talvez para vós sejam insignificantes e sem 
nenhuma validade, mas somente a Irmã compreenderá e saberá como e qual é o 
sentido de tais palavras. 

Tudo que vais escrever será uma verdade e é chegada a hora de ME reve-
lar aos simples e humildes: sou a MÃE DO MEU SENHOR. 

“Magnificat é esplendor sobre toda a humanidade”. 
Estais a caminhar nos planos do PAI. Esse Carisma está acima de todo e 

qualquer pecado e de toda e qualquer estrutura, somente a realização desse Dom 
Divino, salvará os Filhos MEUS, é a realização desse grande segredo e dá um 
sentido novo ao mundo. Ainda está oculta a palavra chave de todo esse Carisma, 
encontra-se guardada sob o poder dos Anjos. 

Antes que se complete esse Dom Divino e Santo, sob toda a Terra, haverá 
uma destruição parcial causando dor e lágrimas, em meio aos Filhos MEUS. 

Quando tudo isso acontecer, em meio ao mundo já haverá sinais da pleni-
tude do AMOR TRINITÁRIO, mas somente em algum tempo, esse AMOR será re-
conhecido sobre a Terra.

Ainda peço que escrevas assim:
“ Quantam sabala magnificate Am sabala além
Am sabala quantum
El sabala milfor am sabala linfat
Quantum mibrd quantum ford am 
Lifet am al, am sabala am trinity
Am alfat, am quantam elfat
Am quam amem”.

   

EU, O SENHOR, devo instruir-vos, pois muitas coisas ainda são ne-
cessárias que aconteçam. 

Deveis saber tudo o que vos espera e como agireis, pois dou-vos instruções, 
para que vosso caminhar seja certo e que em vosso meio não haja dúvidas. 

SOU O SENHOR E MESTRE, SOU vosso amigo e estou à vossa frente. 
Encontro-ME entre o PAI e a Terra. Daqui a poucos dias acontecerá em 

vosso meio um AMOR imenso.
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SOU EU, O SENHOR E MESTRE. SOU o caminho que vos conduz ao PAI. 
Reuni-vos dentro de alguns dias para que aconteça um grande AMOR Puro e Verda-
deiro entre vós, isto é, entre o Céu e a Terra. Haverá sinais desse AMOR em muitas 
partes do mundo. Para que isso aconteça peço que estejais reunidos em poucas pes-
soas, é necessário ausentar-vos do mundo para que haja essa união entre o Céu e a 
Terra. Muitos sinais aparecerão.Ficai atentos ao que o PAI vos tem a dizer. 

Não vos preocupeis com o que comer ou vestir pois tudo vos será providen-
ciado.Permanecei aí o tempo necessário, mesmo que vos pareça impossível perman-
ecer noite a dentro, estarei convosco em todo o tempo. 

Haverá uma união perfeita entre o Céu e a Terra, entre os Anjos e Santos, 
entre o PAI e o ESPÍRITO SANTO. Uma união plena envolvendo a humanidade, rep-
resentada por essas poucas pessoas.Será um momento de dor e lágrima, de alegria 
e paz, um momento santo para toda a humanidade. Vossos olhos presenciarão ver-
dadeiras maravilhas, ficai calmos e confiantes, pois tudo vos vem do PAI.É necessário 
acolher esse Dom maravilhoso, esse plano de salvação, que o PAI tem para com a 
humanidade, através desse plano que um dia a Terra voltará a conhecer o AMOR e 
a PAZ. Está próximo o dia em que virá sobre toda a humanidade o ESPÍRITO DA 
VERDADE, para isso vos preparo e vos santifico. 

Sois para o mundo como canais onde todo o pecado deve se purificado, pois 
entre vós e o Pai há uma união perfeita e tudo o que pedirdes ao PAI através de MIM 
ser-vos-á dado. Sentireis em vós o peso do mundo, todo o pecado cairá sobre vós, 
mas em união com o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, todo ele será eliminado. É 
uma união plena de amor e salvação. 

Não sabeis como essas coisas acontecerão, mas EU vos afirmo que são 
divinas e que somente o PAI o sabe. O Céu descerá sobre a Terra envolvendo-a em 
uma união perfeita, mas para que isso  aconteça tudo deverá estar purificado. 

Não sabeis qual é o tempo necessário para que tudo isso aconteça, mas EU 
vos afirmo: o tempo está nas mãos do Pai.  

É um plano reservado para o fim dos tempos, quando deverá acontecer 
entre os vivos e os mortos uma plenitude de AMOR e Paz, quando descerá pela 
segunda vez o FILHO DO HOMEM sobre toda a humanidade, mas não vos assusteis 
sobre qual é esse tempo. Estais apenas preparando o caminho para que essas coisas 
aconteçam e se realizem.Permanecei calmos e guardai tudo em segredo para que 
ninguém se escandalize e para que tudo aconteça conforme os planos do PAI.Sede 
mansos e simples, deixai-vos conduzir, estarei sempre à vossa frente para vos orien-
tar e ensinar como deveis prosseguir. 

SOU O SENHOR E MESTRE e vos AMO muito. Sois MEUS ama-
dos e escolhidos. Tendes MARIA, como MÃE protetora, pois é ELA que está
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a vos proteger da terrível e enganadora serpente. 
Ela que guarda com seus Anjos e Santos esse Dom maravilhoso que vem 

do PAI e que já foi ameaçado diversas vezes pelo maligno. 
MARIA é a protetora eterna desse Dom de AMOR e paz.

  

Entre a vossa Caminhada e a Igreja-estrutura se encontra um tempo de 
desunião e intrigas, mas EU vos afirmo que não muito mais e tudo voltará à paz. 

Deveis ser reconhecidos pelo Clero, não partirá debaixo para cima, mas 
sim de cima para baixo. 

A Irmã compreenderá o que QUERO dizer com tais palavras.
Quando isso acontecer ficareis surpresos, pois não sabeis como essas coi-

sas sucederão. 
Nesse tempo acorrerão muitos fatos entre a Caminhada e a Igreja, ainda 

haverá muita dor e lágrima.
Quando sentirdes que deveis unir-vos em oração e exortação fazei-o, pois 

é necessário que se elimine o maligno que se encontra em meio a caminhada e a 
Igreja. 

Muitas barreiras foram eliminadas, mas outras ainda se apresentarão, lutai 
com força e coragem para destruí-las. 

Sereis como soldados, fortes e prontos para a luta, cada dia, cada mo-
mento, seja ela qual for, confiantes e com certeza da vitória final. 

Deveis sempre empunhar vossas armas e seguir em frente com vosso co-
ração voltado para o SENHOR, ELE que é o autor desse exército de luta e força.

                                                                                                                            
   

SOU EU, O SENHOR. 
SOU O CAMINHO que leva ao PAI.
Estou à vossa frente para vos conduzir até junto de DEUS.Ainda  passareis por



181

muitos sofrimentos e dor, pois é grande a aflição que se encontra em meio aos Filhos 
MEUS.

Experimentareis o gosto amargo do fel, pois é o gosto do desespero, da 
desunião, do desamor, que se encontram em meio à humanidade. 

Estais lentamente fazendo a caminhada do calvário, muitos passos tendes 
ainda a dar e estais apenas no início, o mundo precisa de conversão e purificação. 

SOIS MEUS escolhidos e vos preparei com todo cuidado para essa missão, 
para esse sacrifício. 

Sois como cordeiros mansos que doam a própria vida para a salvação de 
toda essa humanidade cheia de pecado,  tudo parece perdido, não se encontra 
mais a palavra de Amor, Verdade e Vida,  se vive o poder em função do ódio e da 
descrença. Fostes escolhidos para brilhar como luz em meio a escuridão,  sereis um 
pontinho de esperança onde tudo parece estar perdido. 

Sois MEUS cordeiros mansos e humildes, onde o Pastor tem acesso em 
todos os momentos. 

EU assim vos falo, pois não sabeis como sois preciosos aos olhos do CRIA-
DOR.Ainda entre vós e o mundo há um tempo e logo que este passar, o mundo vos 
reconhecerá. Guardai-vos durante esse tempo para que o mundo não se escandal-
ize, fazei a vossa parte em silêncio, sigilo e união.

Quando o mundo vos encontrar dar-vos-á a glória que os Anjos e Santos 
conhecem.Não vos preocupeis como deveis prosseguir, pois ESTOU à vossa frente 
e vos conduzo. SOU VOSSO MESTRE E AMIGO, sois MEUS escolhidos, AMO-vos 
MUITO.                                                                                                                        

  

SOU O SENHOR, SOU A VIDEIRA e vós os ramos. 
Agora estais ligados intimamente ao tronco da videira. Se vos desligardes, 

em vós não existirá mais vida e então morrereis. 
Procurai sempre mais unir-vos a essa videira e tereis vida eterna.Sois ra-

mos que cuidadosamente preparo para uma missão de Amor e Paz. 
Sois ramos que todos os dias envolvo em um orvalho de Amor. 
Deveis dar frutos com sabor delicado de um manjar precioso, pois é de uma 

videira celeste que tivestes a honra de brotar. Sois ramos que devereis manifestar a 
Vida, a Esperança e a Paz para toda a humanidade,  para isso deveis ficar à escuta e à 
obediência do PAI, pois é DELE que vos vem todo o plano de salvação. Portanto, buscai 
viver sempre mais e mais unidos ao tronco de onde vos vem toda a força e coragem, 
toda vida e toda esperança. Sois ramos e precisais de muito cuidado. Cuidado esse
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todo especial e que somente mãos divinas a possuem. 
Tomai cuidado para que nada vos atrapalhe, não vos deixeis enganar, pois 

também o maligno usa-se de suas astúcias e tudo faz para conquistar-vos.
Todo  cuidado é necessário, pois ele chega com muito jeito e com todo cui-

dado. Ficai sempre alerta e observar de onde vos vem tal atitude, para que ele não 
vos engane e tome vosso coração. 

Ficai vigilantes e se isso vos acontecer, lutai e expulsai-o. 
Se não tiverdes força suficiente, procurai ajuda junto à Comunidade e em 

oração expulsai-o, pois entre vós não deve haver lugar para o mal. 
Assim vos falo e oriento, sois MEUS ramos e necessitais de muitos cuida-

dos, de muito Amor e de um Carinho todo especial. 
Tendes a MÃE como vossa protetora que vos guarda em SEU CORAÇÃO.

   

SOU A MÃE E SENHORA.Quero falar-vos como MÃE que está aflita. 
Reuni-vos em oração e a ofereçais por toda humanidade, uni-vos em um 

só coração, em uma só Fé, em um só Amor e deixai-vos conduzir por MEU FILHO 
Querido e Amado. ELE que se entregou pela humanidade, dando tudo de Si,  até a 
própria Vida, hoje mais do que nunca, se entrega pela salvação de toda humanidade.

Somente necessita de criaturas simples e humildes para realizar esse pla-
no santo de salvação, é necessário humildade e muita doação.

EU SOU a MÃE que vos protege e vos carrego em MEU CORAÇÃO.
Deveis doar-vos totalmente a esse plano do PAI, a esse Dom precioso.
Podeis estar certos que havereis de sofrer muito com vosso “SIM”.
Muita perseguição e dor havereis de sofrer por causa do reino.
Manifestai sempre a simplicidade e guardai-vos das más conversas, deixai-

vos ficar nas mãos do PAI CRIADOR e guardar em vossos corações tudo que vos 
vem do alto.Dai vossos passos com fé em vossos corações e com confiança que do 
ESPÍRITO DO SENHOR vos é manifestado todo poder e força.

Sois irmãos amados do MEU FILHO JESUS.
SOU vossa MÃE e guardo-vos sob MINHA Proteção Divina. Caminho a 

cada momento junto com MEU Filho e convosco, que representais uma família que 
foi escolhida do PAI.Deveis estar sempre à escuta e à obediência e tudo se fará 
conforme a vontade do CRIADOR.É a última chamada que se manifesta sobre toda 
a Terra, é o último aviso para toda humanidade.O mundo corre um grande risco, 
tudo está para acontecer, se não for derrotado o terrível dragão.Muita dor e
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lágrima cobrirá toda humanidade, haverá de chorar lágrimas de sangue.
Portanto, transformai todo esse sofrimento em Bênçãos Divinas, bastando, 

para isso, que se cumpra o desejo do PAI.É necessário dedicar-vos inteiramente a 
esse Plano de Salvação e é a vós que o PAI assim se manifesta.

Por isso, procurai viver toda essa verdade.
MEU FILHO está entre o PAI e a humanidade, intercedendo noite e dia por 

ela. Deveis também dedicar-vos e ser entre o Céu e a Terra, uma ponte de luz e 
força.Sou a MÃE que assim se manifesta, pois AMO A TODOS.

SOU a MÃE de todos e estou com MEU CORAÇÃO dilacerado de dor por 
ver que tantos estão a se perder a cada instante.

Peço que vos dediqueis de corpo e alma a esse Dom maravilhoso que vos 
é enviado do alto, para que em toda a Terra venha reinar a Paz e o Amor.

Não podeis ver-ME a olho nu, mas podeis sentir-ME no AMOR que queima 
o coração.Manifestar-ME-ei entre vós quando vos encontrardes reunidos, também 
MEU Filho manifestar-se-á a vós com SEU AMOR DIVINO.

   

SOU O MESTRE E SENHOR.
São muito fortes as manifestações desumanas que há sobre a Terra.
Esta é uma das épocas piores vividas pela humanidade desde o início da 

sua criação. Tudo está sendo dominado pelo maligno, desde o menor até o maior, 
em toda a parte do mundo: nas fábricas, no campo, no governo, nas ruas, nas famí-
lias, enfim em toda parte e agora mais do que nunca na minha Igreja, nos MEUS 
ensinamentos.

Quando passei pelo mundo, deixei MINHAS palavras bem claras, para que 
todos as compreendessem, mas com o passar do tempo foram destruídas e não 
permanecem mais em nenhum escrito.Hoje volto a repeti-las claras e firmes e a vós 
falo, pois deveis saber como será o vosso proceder e o vosso comportamento.

Por isso vos envio mensagem e vos confirmo: SOU O SENHOR, O FILHO 
ÚNICO DO PAI, enviado uma vez para salvação da humanidade e que pela segunda 
vez se manifesta.

É chegada a hora de devastar toda a Terra, haverá gemidos e lamentações, 
um manto de dor cobrirá toda a humanidade, um grande desespero toma¬rá conta de 
todos e poucos restarão.Serão contados com um piscar de olhos.Mas se acontecer 
uma conversão profunda, se houver um grito de perdão e misericórdia, a mão do PAI, 
poderá se levantar em Bênçãos e Graças.Peço-vos que vos unais em oração e entrega 
total aos planos do PAI e tudo façais, para que aconteça esse Plano de Salvação.Se
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isso não acontecer perecereis com toda humanidade, sob a mão do PAI.
Fostes chamados a uma missão de Amor e Paz e não deveis afastar-vos 

dela.EU estou convosco em todos os momentos, mas tenho pressa, pois é a MÃE 
querida que intercede junto ao PAI.

Fazei acontecer o Carisma, esse Dom que vos vem do alto.
Não vos preocupeis com o que dizem, bem sabeis que nem eles imaginam 

o que o PAI vos pede.Portanto, deixai-os e permanecei a serviço do PAI, pois em 
vós está toda sorte da humanidade, em vossas mãos foi entregue todo plano que 
salvará o mundo do pior castiga já visto sobre a Terra.

Não vos preocupeis com Sacerdotes ou com quem quer que seja, somente 
escutai a voz que vem do alto e tudo façais.

Lutareis muitas vezes com o maligno, verdadeira luta corporal enfrentareis, 
mas sempre havereis de vencê-lo, até que o deis por eliminado.

Quando isso acontecer, vereis como é grande e poderosa a misericórdia de 
Deus.Lutai, exortai e enfrentai tudo o que vier sobre vós, para isso necessito de sol-
dados fortes e valentes, disponíveis e que confiem na Obra Divina que vem do alto.

Maria também confiou e através dela entrou no mundo a salvação, essa que 
ainda não foi aceita pela humanidade e que hoje precisa se manifestar e acontecer.E 
é com Maria que vencereis o maligno para sempre.

Portanto, confiai nesse Plano Santo e permaneceis firmes e autênticos para 
que o SENHOR possa realizar essa Obra Santificadora sobre toda a humanidade.

SOU SENHOR E MESTRE, ASSIM VOS FALO E ENSINO E VOS PEÇO: 
Ficai à escuta da voz do alto e deixai-vos conduzir, para que ela se realize e assim 
se concretize a salvação em toda a humanidade.

SOU O SENHOR QUE VOS FALO.
Quando acontecer em vós o Carisma e o AMOR TRINITÁRIO tudo será 

diferente.Enfrentareis tudo com facilidade, em vós reinará o AMOR DO PAI.
Havereis de preparar-vos por um tempo e depois partireis em busca das 

ovelhas desgarradas. 
Cada curso, cada palavra será um grito de salvação e de esperança, sereis 

como os MEUS  primeiros pregadores. 
Primeiro caminhei com eles ensinando-lhes e mostrando-lhes todo camin-

ho, quando se tornaram adultos partiram em busca das ovelhas dispersas. 
Partiram para ensinar e levar a Boa Nova a todos, noite e dia sem 

cessar, assim também a vós será dado todo um caminho a percorrer. Para
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isso vos ensino, vos oriento vos preparo, pois é necessário que amadureçais 
e estejais envoltos no ESPÍRITO do AMOR e da PAZ.SOU EU O SENHOR que as-
sim vos fala: não duvideis, tenho-vos mostrado muitos acontecimentos, acreditai que 
tudo vos vem do alto.Para isso ME manifesto a diversas pessoas da comunidade, 
pois sou realmente o MESTRE que vos ensina a caminhar no caminho do PAI.

         
   

SOU O QUE VEIO E UM DIA VOLTARÁ.SOU EU O SENHOR E VOSSO 
MESTRE.Quero vos falar e quero que transmitais aos vossos amigos tudo o que 
vos falarei.Estivestes reunidos e nestes dias vos dei pequena experiência do que 
será e como acontecerá essa ligação entre o Céu e a Terra, como agireis diante 
das situações difíceis, dei-vos muitos tipos de fardos, enviei pessoas para que se 
cumpra assim todo Plano do PAI.Ainda deveis ter mais confiança e mais amor, tudo 
é possível suportar quando se tem fé viva e amor puro.

Quero vos pedir que quando algum espírito maligno se apresentar, agi com 
muita autoridade e eliminai-o, mesmo que para isso, seja necessário exortá-lo e em 
uma luta firme vencê-lo, assim estareis a eliminá-lo do meio da humanidade.

Eu vos escolhi para que sejais MEUS imitadores, MEUS instrumentos.
Quero que estejais sempre prontos, não importa onde estais ou qual o mo-

mento, quero a vossa confiança e disponibilidade a todo instante.
Não vos preocupeis como será, pois cuidarei de tudo para que o olhar do 

mundo não vos escandalize, pois ainda não é chegada a hora.
Dias virão em que vos reconhecerão e entenderão.
É através de vosso “SIM”, da vossa doação que se estenderá sobre toda a 

Terra a Paz, a união e o AMOR.Não estais a perceber como se cumpre o Plano do 
Pai?Pois é lento e, passo a passo, se manifesta, mas a vós afirmo que se cumprirá 
cada palavra que sai do Plano do Pai.

Quando vos reunirdes não façais como os que ignoram a Presença Divina, 
mas procurai permanecer em silêncio, em oração e deixai-vos conduzir.

De agora em diante, muitas coisas vos acontecerão, talvez um tanto estra-
nhas, mas que brotam diretamente do PAI.

Não vos preocupeis, não sejais curiosos, não façais como os pretensiosos 
que procuram acontecimentos.

Deveis simplesmente entregar-vos e confiar, pois tenho um pla-
no para cada um, me utilizarei de cada um, no momento certo.SOU EU O 
SENHOR E MESTRE E CAMINHO PASSO A PASSO CONVOSCO.Eis a segunda
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vinda do FILHO DO HOMEM, eis o Plano da Salvação que o PAI tem para com a 
humanidade.É a ultima chance, a definitiva, fui enviado do PAI para nascer em meio 
a todos, para que se cumprisse o plano que desde o principio o PAI tem para com 
seus filhos.Vim e mostrei-vos o caminho, derramei MEU sangue, lavando todo o 
pecado e eliminando todo o mal, mas não fui e não sou aceito em meio à humani-
dade.Eis ainda uma chance para toda a Terra: esse Plano Santo e Definitivo.

Mas para que assim aconteça, necessito de cada um de vós, para que 
aconteça entre o Céu e a Terra a união plena, não mais será pessoal, mas a união 
entre toda humanidade e o PAI.É um Dom unificador e pleno que vem do PAI.

A primeira e a segunda obra fazem parte, mas já são passadas, agora é a 
concluso do Carisma, é a união entre a humanidade e o Céu.

Ainda haverá um tempo, mas já não muito mais para que tudo se cumpra.
Confiai, não duvideis, pois tudo vem do PAI.

  

SOU O SENHOR, O SALVADOR, TUDO POSSO.
SOU A VERDADE E A VIDA.Quero falar-vos como tudo acontecerá, como 

deveis seguir de agora em diante, tudo será diferente.Haverá momentos de muita 
Paz e Amor, também momentos de dor e lágrima.Será necessária muita doação e 
dedicação por parte de cada um, ainda sois muito fracos para suportardes toda mi-
séria que vos espera.São necessários muitos dias de recolhimento e de escuta para 
preparar-vos.A Terceira Obra é um tubo de aspiração entre o PAI e a Terra onde vós 
devereis ser como sugadores.Já estais a fazer as primeiras experiências, mas não 
podeis ainda imaginar qual o tamanho desse Plano do PAI.

A Terceira Obra é como um mistério, místico e Divino, não vos será reve-
lado como um plano, mas sim deveis vivê-lo ao passo dos acontecimentos.

É uma doação total e plena que vem do alto, do PAI.O Carisma está prestes 
a se realizar entre vós, ainda um pouco de tempo e havereis de experimentar a gran-
deza do Plano do PAI.Não vos preocupeis como e quando tudo acontecerá, pois virá 
do Sopro Divino, o ESPÍRITO da VERDADE, para varrer tudo o que se esconde no 
mais profundo do vosso ser, no mais profundo de cada criatura.

Quando o ESPÍRITO da VERDADE soprar sobre toda a humanidade, a 
Terra se encherá de Paz e de Amor.Antes, porém, que isso aconteça, haverá a união 
para a santificação, onde vós sereis como porta-vozes para captar e, entre o Céu 
e a Terra formar uma ponte de AMOR e Paz.
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Hoje vou falar-vos como quero que continueis de agora em diante.
Esse Dom precioso que vem do PAI é tão Divino que só os fortes de espírito 

suportarão.
É como deixar que o ESPÍRITO do PAI com seu AMOR TRÊS VEZES SAN-

TO tome conta de todo vosso ser.
E para isso escolhi bem poucos, nem todos têm condições de se deixar 

inundar por esse Dom precioso, alguns ainda permanecerão à distância.
   

Eis o grande rebento, que se espalhará sobre toda a Terra.
Está prestes a se derramar o ESPÍRITO da VERDADE, em toda a parte.
Mas antes que se cumpra o que já está escrito, é necessário que aconteça 

uma renovação em toda a humanidade.
O mundo precisa de uma conversão profunda, os antigos profetas já de-

screveram uma grande inundação, que acontecerá, um rebento novo brotará sobre 
toda a Terra, já nasceu esse rebento a muitos anos, nos veio trazer a salvação, mas 
encontra-se adormecido nos corações das criaturas, na humanidade toda.

Agora um novo acontecimento manifestar-se-á, é um grande sopro que virá 
para varrer o coração do perverso, do mentiroso, do injusto, cada coração receberá 
o Sopro do AMOR e da Verdade.

O SENHOR está perto e se manifesta, para fazer aliança com a seu povo.
Essa Obra Divina que vos vem ao alto é um grande sinal, ou melhor, é a 

conclusão do Plano Santo do PAI para com toda a humanidade.
Ela é tão Santa e tão sublime que é impossível compreendê-la, é uma 

revelação Santa e Divina que o PAI tem para com os filhos.
Ela já está tão próxima como o verão que se aproxima.
Em vossos corações se lançam raios de Luz Divina do AMOR do PAI.
Não será mais necessária a instrução humana, pois o ESPÍRITO da VER-

DADE tudo vos ensinará e mostrará, para que se realize o AMOR, a Verdade e a Paz.

SOU O SENHOR E MESTRE.
Estais a vos preparar para, que em vós venha brilhar a Luz, a Paz, o AMOR 

e a Verdade.
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Quero falar-vos como acontecerá dentro em breve: havereis de contemplar 
o Plano Divino que o PAI revelará, passo a passo.

EU vos escolhi e vos oriento, para que possais entrar em união plena e 
santa, nessa Obra Divina que vem do alto.Sois os ramos e EU SOU A VIDA e em 
cada um de vós ME manifestarei.Quando entrardes no AMOR TRINITÁRIO, tudo 
acontecerá de uma forma Divina.A vossa permanência em meio a Comunidade ou 
em meio às pessoas, será de Luz e AMOR, bastando um simples olhar.

Esse Carisma é simplesmente estar, pois DEUS manifestar-se-á em pleni-
tude.Quando acontecer esse Plano Santo, por onde quer que andeis ou onde vos 
encontreis, sugai toda a maldade do mundo, sem dor, sem lágrimas e entregai-a ao 
AMOR Santo, ao Plano do PAI.SOU EU O MESTRE E SENHOR que assim vos falo 
e oriento tudo posso tudo faço.

  
SOU O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.
Vou orientar-vos, pois estais a passar por momentos difíceis e muitas lutas 

enfrentareis.O mal quer destruir-vos, mantende-vos firmes, serenos e lutando com 
muita autoridade, se não tiverdes força o suficiente, uni-vos em oração, lutando com 
autoridade.Ele se manifesta de todas as maneiras, não temais, mas segui em frente 
com verdadeiro espírito de coragem e fé.

Ainda vos falo, pois necessitais de orientação e de ensinamento.
O Carisma é Obra Divina e Santa.
Quando em vós acontecer esse Dom precioso do PAI, não mais serão ne-

cessárias tantas palavras, pois vivereis o Carisma, será uma união Plena entre o 
Céu e a Terra.Havereis de viver o Carisma em plenitude com o PAI, com o AMOR 
TRINDADE, com a união de seres humanos e a Divindade do PAI.

Não será vivido em junção de um ou de outro, mas sim de toda a humani-
dade, em união com o AMOR e a Verdade.Quando partirdes para pregar a Boa 
Nova, o povo acorrerá em massa, por onde passardes deixareis sinais de paz e 
união, vós sereis a luz que iluminará toda a escuridão.

Na pregação, não serão necessários cartazes, pois será vivido o momento 
presente com palavras e gestos, acontecerá a presença viva da TRINDADE.É ne-
cessário, porém que luteis e estejais firmes, pois o maligno está tentando de todas 
as maneiras derrotar-vos e junto derrotar também o Carisma.Ficai muito atentos e 
vigilantes, pois ele dia e noite, tudo faz para eliminar esse Dom que vem do alto, mas 
não tem poder para isso, pois o poder do PAI o supera.Por isso é preciso que haja 
um espírito de coragem e força da parte de cada um e uma união de amor entre o 
grupo, completando essa união com o AMOR do PAI.SOU EU O SENHOR que vos
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oriento e saibais como prossegui, para que realmente esse Plano Santo 
aconteça em meio a toda a humanidade.

Sois considerados uma família amada do PAI e dessa família, deverá brotar 
rebentos de vida nova, de AMOR, de Verdade e de União.SOU O SENHOR E MES-
TRE QUE VOS FALA E ORIENTA.AMO-vos e vos guardo em MEU CORAÇÃO. 

  

EU SOU O SENHOR, VOS AMO MUITO.
Vou falar-vos sobre o que acontecerá em breves tempos.
Tudo se transformará, acontecerão no mundo coisas estranhas, hão de 

sofrer todos os viventes da Terra, eu vos peço que vos arrependais das vossas cul-
pas e pedi ao PAI CRIADOR que tenha compaixão de toda humanidade, pois é de 
espanto o manto de dor que se derramará sobre toda a Terra.

EU vos peço: voltai para o caminho, para a misericórdia do PAI, oriento-vos, 
pois se vos arrependerdes de vossas culpas, tereis também a misericórdia, o perdão 
do PAI.

Façam muita oração pela vinda do Santo padre, o Papa, pois sofrerá um 
atentado que poderá lhe custar a vida, o maligno está tramando uma cilada para 
eliminá-lo para sempre.Permanecei em oração e ficai alerta, pois se assim não le-
vardes em conta esse aviso, será inevitável tal acontecimento.

Tudo acontecerá com simplicidade, pois não será possível perceber a 
armadilha.O maligno lança mão do seu veneno para eliminar o Santo Padre, o Papa, 
uni-vos em oração e exortai o maligno, derrotando-o e lançando-o ao abismo pro-
fundo.Lutai como uma verdadeira guerra para que caia a força do terrível e engana-
dor dragão.Dou-vos esse aviso, pois sois MEUS escolhidos, vos oriento, AMO-vos e 
caminho a cada passo convosco.

Enviarei também, mensagem a outros da comunidade, para que não 
haja dúvidas e que tudo seja feito com união de forças para eliminar o mal.

Enviarei mensagem também á Irmã, darei a ela todo conhecimento do 
grande perigo que se apresentará ao Sumo Sacerdote, peço-vos que luteis com 
força e coragem, pois não é hora de acontecer em meio à humanidade tamanha 
injustiça.Seria para toda a Igreja a pior perda, uma destruição total.O maligno se 
apresentará em forma de um sacerdote para poder se aproximar de Vossa San-
tidade, se fará de amigo, cuidado!É a terrível serpente enganadora e venenosa.
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SOU O MESTRE E SENHOR.
VOU falar a respeito de anteriormente, sem a luta entre o bem e o mal será 

inevitável o atentado contra o Santo Padre.
Eu vos peço que vos unais em uma só força, em um só espírito, em um só 

sacrifício.
Fazei um dia de jejum e lutai com muita força e coragem para destruirdes 

toda a força, toda a trama do maligno.
EU assim vos falo e peço que façais tudo o que vos pedir.
Sois MEUS seguidores e em um mesmo espírito de luta deveis agir.
Sois MEUS instrumentos, sois para MIM como pequenos arbustos, cuido-

vos com carinho de AMIGO e MESTRE.
   

Quero falar-vos a respeito da vossa caminhada.
A Irmã está sendo muito tentada, o maligno está lutando para derrotá-la, 

não quer deixar acontecer o Carisma.
Ainda havereis de enfrentar muita luta, muito sofrimento, mas é necessário 

unir-vos em oração e em uma verdadeira luta e derrotar o mal.
Ele está a se apresentar com cuidado, mas deveis ficar atentos e alerta. 

Lutai com força e coragem eliminando-o.

SOU O CAMINHO E A VERDADE.
Quero falar-vos sobre o Carisma.
Ele é um tesouro vivo vindo do Céu, uma fonte de força, um riacho de água 

viva que  acontecerá em meio a toda a humanidade, um raio de luz que iluminará 
toda a Terra e se manifestará em meio às nações.

Deveis ainda manter-vos calmos, pois é necessário preparardes todo o ter-
reno, limpardes todo o caminho que ao passar dos tempos foi deixado à mercê dos 
incrédulos, dos mentirosos, dos insolentes.

É preciso lançar-vos em um ESPÍRITO de VERDADE e FÉ, para elimi-
nardes toda a maldade que prospera em meio à humanidade.

Para isso vos escolhi, vos instruí vos preparei e deveis fazer acontecer esse
vem Dom Precioso que vos vem do Pai.
Lançai mão das para endireitardes o caminho que se encontra cheio de 

espinhos e precipícios.
Para que aconteça esse rebento novo em meio aos povos e o ES-

PÍRITO da VERDADE e do AMOR em meio às nações, do alto vos dou
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, toda sabedoria, força e coragem para fazer acontecer esse plano de sal-
vação que o PAI tem para com os filhos seus.

Não será possível de um por um, romper com os corações cheios de mal-
dade, de ódio e de rancor, mas através de vós, é que o mundo receberá o perdão, 
a misericórdia do PAI.

É fazendo acontecer o Carisma que o mundo será liberto do mal, é elimi-
nando as fontes malignas que o SENHOR voltará a reinar nos corações.

É através do vosso “SIM”, da vossa oblação que o SENHOR poderá salvar 
todas as raças, todos os povos.

   

SOU O SENHOR, O BOM PASTOR, vós sois minhas ovelhas amorosas e 
guardo-vos seguras de todo mal e sois protegidas de toda força maligna.

Assim vos falo: Quero orientar-vos para que não temais, pois nenhum mal 
vos atingirá, estais revestidos com a roupagem do AMOR Divino que vem do alto.

SOU O SENHOR E MESTRE, quero vos falar sobre a vossa caminhada de 
como deveis prosseguir.

É de suma importância que vos unais em um só espírito, em um só amor, 
AMOR Divino que é o AMOR SANTO que vem ao alto.

Esse caminho é um suave lugar onde só o AMOR transpira o perfume da 
mansão Celeste, é através do AMOR que se fará a Paz sobre toda a Terra e brotará 
em cada coração uma semente de esperança e alegria.

Cada passo dado, cada vez que vos unis, há um AMOR SANTO se fazendo 
presente.

Cada exortação, palavra, gesto, transmite uma gota desse AMOR DIVINO 
que vos vem desse Dom Precioso.

É por AMOR que dei a vida, é por AMOR que hoje ME manifesto, através 
desse Plano Santo do PAI.

Esse caminho é uma fonte de AMOR, de Paz, de Harmonia, tudo brota de 
uma força Divina e Santa.

Dai graças ao PAI, pois vem de sua sabedoria esse Dom de salvação, de 
paz e de AMOR sobre toda a Terra.

SOU O SENHOR E MESTRE assim vos falo e oriento.
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Quero falar-vos sobre o que é esse plano do PAI, como agireis e 
prosseguireis.Já estais aptos a receber o ESPÍRITO da VERDADE.

Permanecei ainda por um tempo, em recolhimento e silêncio, mas já não 
muito mais.Esse plano será uma varredura em meio às nações, não sabeis como 
isso se fará, nem os anjos do Céu o sabem.Mas a vós afirmo, será um rebento de 
força e poder sobrenatural.Antes que isso aconteça, aspirais toda a fonte maligna, 
deveis ainda por um tempo servir de canais entre o Céu e a Terra e permanecer 
escondidos dos olhos do mundo.Purificai também toda a humanidade, todo o mundo 
e isso só será possível no silêncio, na oração, na contemplação, na doação, na 
oblação.

Aspirando todo o mal, destruindo todas as fontes do maligno.
Quando encontrardes a harmonia, então, descerá do PAI o ESPÍRITO da 

VERDADE para completar a Paz e o AMOR que tanto o mundo almeja.
Se vós não fizerdes acontecer e não viverdes esse Carisma conforme a 

vontade do PAI, não acontecerá entre os homens da Terra, a Paz, não acontecerá a 
união do Céu e a Terra.Se não acontecer esse Plano do PAI, tudo estará sob o poder 
do maligno, nunca mais haverá união, paz e amor na humanidade.

É preciso uma luta constante.
EU vos peço, salvai a minha Igreja antes que não sobre nem lembrança 

dela em meio aos filhos MEUS.Lutai com todas as vossas armas e destruir todo 
o mal que se encontra instalado no clero, na doutrina e nas Comunidades que se 
dizem cristã.Eu vos peço lançai mão de tudo que for necessário, uni-vos e lutai, não 
temais, pois irá se travar uma verdadeira guerra entre o bem e o mal, antes que 
o maligno seja o vencedor.Não desanimeis, mas ide em frente e fazei com que a 
MINHA doutrina venha ser uma doutrina de Verdade e Paz.

EU estou convosco em todos os momentos, a cada passo, pois sou o que 
veio para salvar a todos e agora venho para pedir-vos, que unidos, salvemos a 
Igreja Santa e que o Plano do Pai se concretize e se complete em meio a toda a 
humanidade.   

EU SOU A PALAVRA, A VERDADE E A VIDA, quem ME segue não vive nas 
trevas, mas terá a luz para sempre.EU SOU A LUZ do mundo, que se encontra ob-
scurecida nos corações, SOU A VERDADE, vim trazê-la, não sou anunciado como 
tal, mas procuram me ocultar com falsidades e mentiras.

SOU A PALAVRA que deveria estar na boca de cada ser, de cada 
filho do PAI, mas não me encontro em meio às famílias, jovens, crianças 
e à humanidade.Todos sentem vergonha e ridicularizados em pronunciar
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MEU NOME, em ensinar MEUS ensinamentos e em proclamar MINHA pa-
lavra.SOU EU que vim para vos mostrar o caminho de volta ao PAI, o caminho da 
Verdade e da Paz e, no entanto, SOU UM escândalo em meio às nações.

SOU O QUE VEIO PARA SALVAR, mas não sou aceito como tal, todos pro-
curam a salvação, mas querem desviar o caminho procurando um falso, não aceitam 
o caminho Verdadeiro de AMOR e Perdão.

Eu peço-vos, vivei esse caminho, essa Verdade, esse AMOR, não como é 
vivido em meio às nações, mas em um caminho de santificação, de perdão, onde 
haja a Verdade, onde se viva a Fé, onde se compartilhe com caridade, com amor e 
onde se viva a união plena com o PAI, com sua bondade e com sua misericórdia.

EU assim vos falo e oriento, sois MEUS escolhidos e conto convosco para 
ME ajudar a levar a salvação ao mundo.

Procurai anunciar e levar a Boa Nova a todos.
Sempre que possível, deixai vossos trabalhos, vossos interesses e lançai 

as vossas redes.SOU EU O SENHOR QUE ASSIM VOS FALA, VOS AMO MUITO E 
VOS GUARDO EM MEU CORAÇÃO.

 

SOU O SENHOR E MESTRE.Venho pedir-vos: procurai fazer a vontade do 
PAI. Falo-vos sobre a vossa caminhada, segui em frente com muita garra e cora-
gem, mesmo que tenhais de enfrentar verdadeiras batalhas. 

Não vos preocupeis, a palavra da salvação precisa ser anunciada e proc-
lamada. 

Não vos dei instruções para guardá-las, mas para levá-las a todos, pois o 
mundo precisa conhecer a Boa Nova, não vos intimideis, mas parti à luta. 

Ide e anunciai a MINHA Doutrina, ensinai aos outros tudo o que vos ensinei. 
Brilhareis como Luz para toda a humanidade, sois MEUS Escolhidos e 

segui-ME.Quando vos perseguirdes em um lugar, deixai-o e lançai as redes em um 
outro lugar, para isso deixai tudo e parti. Essa é a proposta, quem quiser seguir-ME, 
deixe tudo e siga-ME! 

Nem todos conseguirão, somente alguns, já vos falei, somente os fortes 
conseguirão caminhar. A vossa peregrina  será de duração muito longa, não fazeis 
programas, pois quando vos encontrardes em um lugar, logo partireis para outro e 
assim será um eterno caminhar.
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e em vós habitar o ESPÍRITO DA VERDADE, aí havereis de deixar tudo e ME seguir 
como verdadeiros soldados. 

Renunciai a tudo e parti para levar os MEUS Ensinamentos por toda a 
parte. 

Portanto, ficai vigilantes e à escuta do SENHOR que assim vos pede: 
Vinde e Segui-ME.

                                                                                                            

O SENHOR se manifestará e vos pede que façais tudo o que vos é inspi-
rado do alto.

Esse Dom se solta da Sabedoria do PAI, para inundar toda a humanidade. 
É chegado o momento, de dar um basta às tramas do maligno e seja elimi-

nado todo o mal que reina em meio à humanidade. 
Para isso DEUS está enviando do seu trono esse raio de luz e de esplen-

dor, esse Dom Precioso e Santo que vem do PAI. 
Bastaria uma simples palavra do PAI e tudo poderia ser diferente, mas é 

preciso se manifestar no coração dos Filhos SEUS, esse desejo de entrar no reino e 
de conquistar a morada eterna.

As portas já se encontram abertas, mas é preciso lutar e querer a salvação. 
O PAI enviou à terra seu Filho Amado para manifestar a salvação em meio 

a humanidade. 
Hoje envia esse Dom precioso para conquistar a todos, é preciso que se 

manifeste em cada coração esse desejo de salvação.

   

SOU O SENHOR, SOU O SALVADOR.
O mundo precisa viver esse Dom que vem do PAI. 
Presenciareis muita dor sobre toda a terra, uma grande devastação acon-

tecerá em breve em todo a parte, não só em outros países, mas também no Brasil. 
Haverá muita dor, a fome, a doença fará com que
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aconteça uma desunião em meio a toda a população, muitas mortes acontecerão. 
Haverá uma desunião total em meio a todos: governos, Igrejas, seitas e o 

povo em geral se desunirão isso em todo mundo, acontecerá a desordem, a guerra, 
a desunião.

Depois de toda essa dor que atingirá todo o mundo, serão poucos os habi-
tantes da terra. 

Isso levará algum tempo, mas já se manifesta em alguns lugares. 
EU vos afirmo, arrependei-vos e pedi ao PAI, que no deixe cair sobre a terra 

a sua mão poderosa, que venha com sua misericórdia infinita e tenha compaixão 
dos Filhos seus.

Gritai aos altos Céus, o grito de socorro e de perdão. 
Dobrai os joelhos e manifestai um arrependimento profundo, saído do cora-

ção de cada um de vós é preciso pedirdes perdão por toda maldade praticada pelo 
ser humano, o qual com sua sabedoria doentia e satânica destruiu a bela criação 
que o PAI deixou sobre toda a terra. 

Eis um grande grito que a natureza lança para o alto e que chega aos ou-
vidos do CRIADOR.

ELE se entristece e pede conta aos Filhos SEUS, por tamanho desrespeito 
ao que o PAI criou com tanto AMOR e com cuidado todo especial, para que o homem 
usufruísse e se deleitasse com todas as maravilhas que existem em toda a terra. 

É chegada a hora de prestar contas ao PAI por toda falta de AMOR e de 
carinho.

“Deixei-os em um Paraíso para que nele vivessem felizes desfrutando de 
toda uma criação feita de AMOR, dei-lhes a inteligência para usá-la em favor de 
toda criação, poder sobre todos os animais e o que tinha de mais precioso para 
salvá-los”. 

Mas é um povo rebelde e infiel, não aceita em seu coração uma palavra 
sequer, não aceita a salvação que vem do PAI. 

Tudo destrói, tudo mata, até a própria palavra que sai da boca do PAI, não 
aceita o perdão que o PAI lhes oferece, tudo se encontra perdido. 

É chegada a hora que o PAI vem pedir contas a cada um por toda a falta de 
Amor e de atenção para com o Criador. 

Portanto, arrependei-vos e lançai ao PAI um sacrifício para alcançardes a 
sua misericórdia. 

SOU EU O SENHOR que assim vos falo e oriento, porque estão próximo 
esses dias que cairão sobre toda a humanidade.
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SOU O SENHOR, SOU O MESTRE E SALVADOR.
Estais a viver momentos estranhos e indiferentes, parece-vos que tudo está 

terminado, nada mais tendes a fazer, tudo está em Paz e Harmonia. 
Estais adormecidos para que em vós repouse o ESPÍRITO DA VERDADE 

E DA PAZ.
Quando despertardes tereis um grande trabalho, uma luta imensa vos es-

pera.
O mundo e muitos vos esperam, tereis os vossos momentos todos tomados 

por ensinamentos, orações e ação. 
Levareis todo o conhecimento aos irmãos que estão a vossa espera, par-

tireis em busca das ovelhas desgarradas, machucadas e dispersas. 
É grande o vosso trabalho. 
É preciso viver esse Dom Precioso que vem do alto e que não foi enviado 

somente para a vossa paz, mas para que o mundo também a encontre e possa vivê-
la.  Fostes instruídos e ensinados. 

Fostes escolhidos para levardes ao conhecimento do mundo, esse plano 
de salvação, de AMOR e PAZ. 

Não vos acomodeis e não guardeis essas maravilhas para vós, mas levai 
para todos essa dádiva que o PAI envia. 

Preparai-vos e dentro em breve, parti para levardes a todos a Boa Nova do 
SENHOR.SOU o SENHOR, SOU vosso Amigo e Mestre, assim vos falo e oriento, 
SOIS MEUS Amigos e vos AMO muito.

   

SOU O SENHOR. Quero falar-vos que enfrentareis lutas difíceis com a 
Igreja e as autoridades, pois é preciso que aconteça também em meio ao Clero esse 
Dom precioso, não vos será dado falar em meio às autoridades, mas vos será dada 
a miséria que se encontra dentro da Igreja-estrutura.

Sois canais para receber e eliminar todo o mal que se encontra destruindo 
toda MINHA  Doutrina. 

Se for necessário lutai como verdadeiros soldados, mas eliminai todo o mal 
que se encontra em toda MINHA Igreja. 

Dou-vos poder para lutar, toda força e coragem para captardes e elimi-
nardes todo o mal do mundo.
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SOU O SENHOR, SOU vosso Amigo, tudo posso, faço, amo-vos e cuido 
de cada um.

SOIS MEUS escolhidos, MEUS instrumentos, gosto muito de vós, quero 
ME utilizar de cada um, mas é preciso que saia do fundo do coração o vosso “SIM”, 
o vosso entregar-se seja sincero e com muita humildade e simplicidade, aceitai tudo. 

Falarei o que acontecerá tudo de agora em diante. 
O Carisma completou-se. 
Agora é necessário vivê-lo, é preciso unir a primeira, a segunda e a terceira 

obra  unificando-as, fazê-las acontecer na humanidade.
Fazendo esta união e plenitude com o PAI, o mundo receberá as bênçãos 

do alto.Vivendo e unindo o Céu e a Terra acontecerá a salvação, a santificação da 
humanidade. É por esse caminho que vos mostrei desde o início que deverá acon-
tecer a eliminação do mal que governa toda a terra, é através das três obras que 
haverá a renovação em toda a humanidade. 

Quando vencerdes todo o mal virá sobre toda a humanidade o ESPÍRITO 
DA VERDADE E DA PAZ. 

Já vos tenho mostrado o caminho, não temais, caminhai com passos firmes 
e sede corajosos. 

Estou sempre à vossa frente para vos guiar e conduzir para que se cumpra 
assim o plano do Pai.

SOU O SENHOR, A VERDADE E A PAZ. SOU o Mestre que caminha sem-
pre ao vosso lado. SOU o caminho que deveis seguir para chegardes até o reino do 
PAI. Não fiqueis parados, mas segui em frente em busca do reino prometido. 

Não façais caso, do que falam de vós ou que dizem as más línguas, não 
ligueis com as conversas vãs que se espalham por toda parte. 

Deveis, muito pelo contrário, erguer-vos em um salto de liberdade e sem 
demora, levardes a todos os MEUS Ensinamentos, a MINHA Doutrina que precisa 
ser anunciada com força e coragem. O MEU evangelho que precisa ser vivido e 
ensinado, fazendo-o acontecer em meio a toda a humanidade. 

Não vos deixeis abater pela incredulidade que parte de pessoas insensa-
tas, as quais não sabem o que falam, mas levantai-vos e levai em frente tudo que 
vos ensinei, levai esse Dom do PAI ao conhecimento de todos. Fazei acontecer 
essa Obra divina, vivei esse Dom precioso que vos veio da Sabedoria, da Bon-
dade e do AMOR do PAI. SOU O SENHOR E METRES, que vos falo e vos 
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dou tudo a saber. 
É preciso que se cumpra todo plano de salvação que o PAI tem para com 

toda a humanidade. 
Levai em frente, o ensinamento, a doutrina, essa Obra que se encontra 

concluída e que precisa ser vivida e ser proclamada por toda parte. 
AMO-vos e vos guardo em MEU CORAÇÃO.

                          

   

Se quiserdes seguir-ME deixai tudo e vinde.  
Eis a MINHA proposta: se quiserdes ser um dos MEUS, deixai tudo o que 

vos atrapalha, vinde e vos mostrarei por onde e como deveis andar e qual o caminho 
a seguir. 

O mundo precisa de seguidores MEUS, mas que sejam autênticos e firmes, 
para conhecer a palavra da salvação. 

O PAI tem para com toda a humanidade desde o início, um plano de santi-
ficação, para isso vos escolhi, vos instruí. 

Deveis seguir-ME e levar esse plano de salvação por toda a parte. 
SOU O SENHOR e Mestre e estou a vossa frente para vos orientar e en-

sinar. 
Segui-ME para que juntos possamos levar esse plano do PAI a toda a hu-

manidade, estou convosco todos os dias e momentos, mas muita dúvida ronda o 
vosso corarão. 

Dou-vos muitos sinais, manifesto-ME sempre, mas não ME reconheceis, 
ainda estais a perguntar: Isso realmente é de DEUS?

EU vos afirmo que com o PAI somos um e com o PAI tudo posso. 
Necessito de vós, para que realmente possa acontecer esse Dom precioso 

que vem do alto e através do vosso ‘’SIM” venha reinar o AMOR, a Paz em meio a 
toda a terra. 

SOU O SENHOR e Mestre, conto com cada um de vós. 
AMO-vos vos guardo em MEU CORAÇÃO.
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SOU a querida MÃE que quer falar-vos. SOU a MÃE do SALVADOR e  SOU 
a VOSSA MÃE. Todos os dias estou caminhando junto convosco. 

SOU EU a MÃE que estou junto com MEU FILHO a vos conduzir, para que 
dentro em breve, o mundo venha conhecer o AMOR que DEUS PAI tem para com 
todos. Esse AMOR que precisa ser conhecido por toda parte, deve ser levado em 
todos os lugares.Esse é um Dom, um Carisma muita especial que vem do PAI como 
foi a vinda de SEU Próprio Filho ao mundo. 

Nesses tempos difíceis, que o mundo atravessa, DEUS vem, com um plano 
especial de salvação ao mundo.Nesses tempos de destruição em que falar de DEUS 
é vergonhoso para muitos, em que o coração do homem está tomado de pura ig-
norância, onde reina a injustiça, a falta de Fé é total em meio a toda a humanidade. 
O PAI com sua bondade e misericórdia quer fazer uma nova harmonia entre o Céu e 
a Terra, vem nesse tempo dar aos Filhos SEUS um último plano de Salvação, para 
toda a humanidade. 

EU e MEU FILHO JESUS estamos intercedendo junto ao PAI para que se 
cumpra a SUA vontade. Lançai-vos com toda confiança nesse Dom precioso e as-
sumi com todo AMOR esse caminho sem se perguntar.

SOU a Salvação, a Vida, a Vitória, SOU o Guarda do peregrino, SOU o 
Caminho que leva ao PAI. SOU  o Mestre, o Condutor. 

SOIS MEUS seguidores, Amigos e escolhidos, portanto escutai a MINHA 
voz e segui-ME por onde EU vos conduzir. Fazei tudo que vos peço e assim ajudai-
ME a salvar muitos que estão e se perder.Quero conduzir-vos aos mais longínquos 
e temerosos lugares para levardes a Obra do PAI a todos. Caminharei nos confins 
da terra para manifestar em todos os corações a salvação, o Amor e a Paz. Preciso 
de vós, simples, humildes e disponíveis para levardes a todas as partes esse Dom 
precioso do PAI. Quero que se estenda a todos os lugares os MEUS ensinamentos, 
assim como os deixei, os ensinei, os pratiquei quando andei pela terra, não como 
os homens os transformaram, em leis, em ensinamentos falsos, querendo passar 
despercebida a MINHA Doutrina. É chegada a hora de voltar e trazer ao mundo tudo 
o que ensinei, o que mostrei para que aconteça em meio a humanidade a trans-
formação e a conversão profunda.Assim em meio a todos virá o espírito da Fé, da 
Verdade, do AMOR e da Paz. 

Mostrai ao mundo toda a Doutrina Santa e vivei os MEUS ensinamentos. 
EU vos peço, levai a todos o que já vos ensinei e mostrei, não guardeis para vós
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para que não venha acontecer que calem mais uma vez, a MINHA voz. 
Preciso de vós para levar ao conhecimento da humanidade todo esse plano 

de AMOR,  que desde o princípio o PAI o predestinou. 
É chegada a hora de levar ao conhecimento de todos, mas nem todos o 

aceitarão, muitos se escandalizarão e muitos haverão de sofrer, mas não vos preo-
cupeis deixai-os e ide em frente. 

Não vos preocupeis com o que falarem de vós, não deis crédito a tais 
falatórios, escutai somente o que vem do PAI, nem uma só palavra vos atingirá, 
estais sob a proteção dos Anjos e Santos e as bênçãos do PAI e da VIRGEM MÃE 
que é a vossa fiel protetora. 

EU SOU o Mestre e SENHOR, vos conduzo, vos oriento, vos levarei por 
todas as partes para reunir as ovelhas que se encontram dispersas, sem saber para 
onde ir. 

Escutai a MINHA voz e vos conduzirei por muitos lugares, sois MEUS es-
colhidos, MEUS seguidores e MEUS imitadores.

Trabalhai sem medo, sem vos preocupar com o que dizem de vós. 
Sois MEUS, vos AMO e vos guardo em MEU CORAÇÃO.

Em dias bem próximos acontecerá em toda a parte a desolação, a destru-
ição, o mundo receberá de parte do SENHOR o castigo. 

Os Filhos do mundo não escutam a voz do PAI, não pedem a sua clemência 
e a sua misericórdia. Tudo está prestes a ruir. 

O SENHOR assim vos pede, em sinal de sua bondade, que façais sacrifí-
cio, que volteis para o caminho do PAI e que todos os povos se voltem para a face 
do PAI. Ainda há um tempo, mas já não muito mais, se não vos arrependerdes, se 
não houver em vosso proceder a Justiça, o Amor, não haverá da parte do PAI a 
misericórdia e o Perdão.

Restituí aos vossos irmãos o que deles foi arrancado, restituí ao altar do 
SENHOR tudo o que pertence ao PAI.

Livrai-vos das condenações do PAI CRIADOR e prostrai-vos por terra para 
pedir o SEU perdão e a SUA misericórdia, se assim não acontecer, chorareis lágri-
mas dolorosas por vós e pelas gerações futuras. 

Levai a toda parte MEUS ensinamentos, fazei que chegue aos ouvidos de 
todos, a advertência, o aviso final, para que não haja queixas entre vós.

Aos MEUS Sacerdotes chamo atenção, pois está em suas mãos os MEUS
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ensinamentos, a MINHA Igreja está em seu poder. 
Os Filhos MEUS estão aos seus cuidados e tudo está se perdendo, é pre-

ciso que haja  união e que se leve a MINHA Doutrina mais intensamente a todos. 
Não temais e levai os MEUS ensinamentos, assim como a vós ensinei, 

como os pratiquei quando passei pelo mundo, pois o mundo precisa de um en-
sinamento puro, forte e verdadeiro. Os jovens estão à mercê do espírito maligno, 
lançai mão para trazê-los ao caminho do PAI, antes que tudo se consuma em uma 
verdadeira dor. Dai lhes atenção especial antes que nada mais possais fazer. 

Ajuntai para o caminho da salvação as crianças, os jovens e toda a  hu-
manidade.Não olheis porque o outro não o faz, mas fazei vós o bem, pois foi a vós 
que manifestei o plano de salvação e de AMOR. 

Fazei-O penetrar em todas as partes, em todos os lugares, enquanto há 
ainda um tempo para vós, se assim não vos escutarem, não cabe a vós o julga-
mento, pois cumpristes a vossa parte. 

Deixai-os nas Mãos do PAI, pois só a ELE cabe o poder de julgar a cada 
um.Há ainda um tempo para que aconteça em meio a humanidade o arrependi-
mento, a volta ao PAI, mas já não muito mais. 

Procurai fazer o que a vós peço. 
Pedi que chegue aos ouvidos de todos a voz do SENHOR, para que sobre 

o mundo recaia a misericórdia, a bondade infinita do Criador. 
SOU o Senhor, vosso Mestre e Salvador, assim vos falo e oriento. 
Segui-ME e vos mostrarei o caminho da salvação eterna.

SOU O SENHOR DA VERDADE E DA VIDA, assim se fará e assim será.
Não deveis dar crédito aos maus, aos caluniadores, não vos preocupeis 

com eles,  mas antes deveis seguir os MEUS ensinamentos levando-os ao conhe-
cimento de todos. 

A Terceira Obra está aí para ser vivida, para fazer acontecer a transfor-
mação. A inspiração divina é uma força transformadora que vem do alto, é um 
estrondo forte que atingirá todas as nações, é um sinal novo de força, o ESPÍRITO 
DE VERDADE que acontecerá em toda a parte.

 É um sopro divino que vai varrer toda a terra, enchendo-a de Verdade e 
de Amor, transformando tudo e a todos.É um rebento que acontecerá em meio a 
toda a humanidade. 

Ainda não percebeis e nem vedes, mas já se manifestam sinais em 
muitos lugares, mas é preciso que se viva esse Dom vindo do alto e que deverá 
atingir a todos. Deveis, portanto ter firmeza em vossos corações para não vos
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deixardes vencer pelo cansaço, pela injustiça e pelas calúnias.
Não vos preocupeis com os Sacerdotes ou com o que dizem de vós, pois 

nem a MIM aceitaram que vim do PAI, também vos perseguirão porque tudo isso 
vos vem do alto. 

Não vos preocupeis, mas com AMOR e Simplicidade ficai a serviço e a 
escuta do PAI.Deixai que os outros ocupem seu tempo com intrigas e conversas 
vãs, vós, pelo contrário, não deis ouvido ao que dizem, mas procurai viver sempre 
mais o que vos ensinei, pois sobre eles está a mão do SENHOR que tem o poder 
sobre o Bem e sobre o mal. Uni-vos, sempre que possível, em oração e deixai-vos 
conduzir pelo ESPÍRITO DA VERDADE E DO AMOR, não procureis saber o que de 
vós falam, ou dizem, mas olhai sempre para frente e para o alto. 

Aprofundai-vos sempre mais nesse Dom, nesse AMOR do PAI, entregai 
todos os sofrimentos nesse AMOR para que tudo se purifique e aconteça esse Dom 
Divino e Santo.Quando vos falarem ou de vós zombarem, guardai-vos em silêncio e 
em vosso coração manifestai sobre eles, esse Plano Santo, esse Dom de AMOR e 
assim se completará através de vosso silêncio a vontade do PAI. 

Não vos justifiqueis diante dos insultos ou das injustiças, pois não vos com-
preenderiam, mas se guardardes silêncio, o próprio PAI falará por vós e fará a SUA 
Justiça. A própria voz do PAI falará aos seus corações as palavras de justiça, que 
deverão convertê-los e enchê-los de medo e de remorso.

 Não vos preocupeis, pois vos falo e oriento, estais no mundo, mas já não 
sois do mundo porque em vós se manifesta um Plano Santo, de AMOR, de Justiça, 
de Verdade e Paz e ainda havereis de presenciar muitas maravilhas. 

AMO-vos e vos guardo em MEU coração, mesmo que os lobos vos ataquem 
não mais vos atingirão. 

Sois MEUS e vos guardo noite e dia com a corte de Anjos e Santos.

                                               
                                               
Quando vier sobre vós o ESPÍRITO DA VERDADE, tudo se transformará, 

ireis em busca de todos e levareis toda a verdade por toda a parte. 
SOU O SENHOR e assim vos falo, está próximo o dia em que recebereis 

da parte do PAI o ESPÍRITO SANTO.
Em vós brilhará toda Verdade, toda Luz, todo AMOR e em vossa boca as 

palavras serão de ternura, de paz, de harmonia e de salvação.
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SOU O SENHOR E MESTRE. SOU O CAMINHO, A VERDADE. Ninguém 
chega ao PAI sem passar por MIM. Vim para o mundo para mostrar o Caminho, voltei 
ao PAI, mas a cada momento estou convosco. Agora, mais do que em outros tempos, 
venho em um plano Santo para o mundo.Caminho passo a passo convosco mostran-
do-vos toda Verdade, todo Amor, ensinando-vos como levar em frente esse Plano que 
o Pai tem para com toda a humanidade.SOU o intercessor entre o Céu e a Terra, não 
ME encontro distante, pois faço morada em cada um, que com Amor e Simplicidade 
se dispõe, para que EU possa viver NELE e ele em MIM. Somos um no PAI que nos 
amou desde o princípio. EU ME faço presente em cada um que com Amor abraça e 
aceita tudo que vem do PAI. Vivo em meio a humanidade, mas sem ser aceito pelos 
Filhos MEUS, que ME desprezam, ME perseguem, ME ultrajam, ME fazem morrer. 
Mas vos afirmo, SOU o Mestre que caminha sempre junto com cada um. Esse Dom 
é tão divino e santo que o mundo não está preparado para recebê-lo, nem os Sacer-
dotes e Religiosos tem condições de entendê-lo ou vivê-lo. É preciso que vivais esse 
Carisma em vosso meio até que se purifique e se santifique pelo menos a MINHA Igre-
ja que se acha em verdadeira desolação. Levai ao mundo todo o MEU Ensinamento, o 
MEU Evangelho, mas com cautela e cuidado para que não venha acontecer a morte, 
a destruição desse Plano Santo do PAI. Não vos preocupeis onde não vos receberem, 
deixai-os por algum tempo, ide em busca de outros lugares e se, em nenhum lugar 
vos quiserem receber, guardai-vos em silêncio, unindo-vos em oração e deixando-vos 
mover pelo ESPÍRITO SANTO. E o PAI que é o AMOR e a Verdade vos abençoará, 
pois é através do vosso “SIM”, da vossa doação que acontecerá em toda a parte o 
Dom da Salvação e da Verdade. E quando tudo se encontrar purificado então esse 
Dom manifestar-se-á, brilhará em toda a parte, em todo mundo, todos acorrerão para 
conhecê-lo, para vivê-lo, será como um estrondo, um relâmpago a iluminar a tudo e 
a todos. Portanto, ficai vigilantes e à escuta para que se faça a vontade do PAI e se 
cumpra assim esse Plano Santo que vem da divindade, do AMOR do PAI. SOU vosso 
amigo e vos oriento a cada passo, a cada momento para que se cumpra assim o que 
é desde o princípio: a VERDADE. E que esse Dom do PAI aconteça em meio a toda a 
terra, em meio a toda a humanidade. É da vontade do PAI que assim sé realize, sendo 
esse o último plano para o mundo.Vim como homem, mas o mundo não ME aceitou, 
agora venho com Três pessoas divinas, formando assim um Dom Divino e Santo.Ne-
cessito que entre o homem e a divindade, entre o Céu e a Terra se complete uma união 
plena, onde vós sois os canais, a ponte que faz união entre o Bem e o mal.Assim sois 
para o mundo, os raios que nas mãos do PAI se transformam em AMOR e Paz. Não 
podeis imaginar como esse plano é Divino e Santo, é a própria Divindade se manifes-
tando, é o próprio PAI em sua celestial divindade unindo-se à terra e aos Filhos SEUS.
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SOU O SENHOR e Mestre. 
SOU o Sal da Terra, a Luz do mundo, SOU a glória dos homens. 
Vim para salvar a todos e nem um só deverá se perder. 
O PAI assim ME enviou para que cumprisse o que os profetas anunciaram 

e que desde a criação do mundo foi predestinado. 
Vim em um plano de AMOR e Paz, vim mostrar aos Filhos MEUS, o camin-

ho da salvação, passei por duras provas, por humilhações, pelos mais dolorosos 
sofrimentos, tudo porque falei e ensinei como viver a Verdade e o AMOR. 

Fui perseguido até a morte cruel de cruz, para que assim se vencesse a 
morte e se manifestasse a vida em meio a todos. Assim se fez, agora venho nova-
mente em um Plano Santo do PAI que se encontra em (Is 35). E se cumpre o que 
desde a criação do mundo o PAI predestinou para toda a terra, esse Plano de AMOR 
e de Santificação.

 

SOU O SENHOR que vos conduzo e quero que vós façais acontecer o 
Carisma em todos os Casais que fazem parte da Comunidade. 

EU vos conduzirei passo a passo. Deve acontecer em Lages porque lá 
ME encontro da forma que fiquei para que todos pudessem me saborear, estou 
num Santuário Vivo e Verdadeiro e ME doo em forma simples na Eucaristia. Estou 
no Tabernáculo noite e dia à espera de todos os escolhidos MEUS e aí se comple-
tará em cada um esse Dom precioso do PAI. Para isso é necessário que vivais por 
algumas horas somente à minha disposição.Ficai em adoração e vos afasteis dos 
olhos do mundo para que vos torneis um verdadeiro templo do PAI e uma morada 
de AMOR e Paz. Depois que se concluir toda essa união aí podeis recomeçar com 
a preparação em diversos lugares e em numero maior. 

Mas a vós falo, nem todos sois dignos de ME receber, de fazer parte desse 
Plano Santo do PAI. Muitos ainda permanecerão à espera, preciso levá-los com 
cuidado e paciência, pois a hora deles irá chegar e ainda há um tempo para eles. 

Darei um conhecimento novo para que se cumpra  e se complete esse Pla-
no do PAI e assim aconteça em todo mundo a Luz da Salvação, o Amor da Trindade 
Santa. A casa da Irmã é um lugar Santo, deve se transformar em um Santuário até 
que se complete o Carisma. Deverá ser como o monte da Transfiguração, para que 
EU possa transfigurar-ME em cada um que for digno de ME receber. Essa união que 
deverá partir para o mundo, mas ainda não sabeis como se fará, dar-vos-ei o conhe-
cimento passo a passo, mas tenho pressa que se conclua o que vos tenho dito.
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O mundo está prestes a se destruir, é preciso que EU venha em socorro 
dos Filhos MEUS. 

Necessito da doação e da vossa disponibilidade, não vos preocupeis com 
vossa família ou com vossos bens, pois deles cuidarão a mansão celeste com Anjos 
e Santos. 

Dai tempo para que se cumpra a vontade do PAI, de nada adianta servirdes 
a dois senhores, deveis servir a um e desprezar o outro. 

Então sede mansos e deixai-vos conduzir pelo vosso Mestre, pelo Criador 
que vos AMOU desde o princípio. 

SOU vosso amigo e quero fazer morada em cada um de vós.

                                  

SOU O CAMINHO DA SALVAÇÃO.
Quero falar-vos sobre o AMOR que é o Carisma.
Esse Carisma é o PRÓPRIO PAI com SEU AMOR Imenso se manifestando 

em meio a todos. É DEUS se revelando em um AMOR, em união com o FILHO 
JESUS e o ESPÍRITO SANTO.

Eis o Rebento Novo, é DEUS se transformando em União.
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 EU SOU O MESTRE, o vosso Condutor, vou falar-vos sobre a Sua Santi-
dade, o PAPA. EU mesmo irei falar com ele através da Irmã, as palavras que ela 
pronunciar serão MINHAS, escreverei uma carta a ele, mas não será em linhas mas 
as gravarei em seu coração. Escreverei com MEU Precioso Sangue, as gravarei no 
mais profundo do seu coração, mandarei um relatório que deverá ser escrito por 
mãos humanas, onde será descrito todo esse caminho, todo esse Carisma. 

EU mesmo darei as palavras e mostrarei como deveis descrevê-lo para 
que seja aceito e autorizado pelas leis humanas. Assim não vos preocupeis como 
deveis fazer, pois vos enviarei todo conhecimento e toda força que precisardes, ficai 
à escuta e tudo será enviado. Não serão necessárias tantas linhas, pois em poucas 
palavras mostrarei a ele todO o Plano do Pai, todo esse Dom Precioso, todo esse 
Carisma. SOU O SENHOR E MESTRE e vos conduzo.

   

EU SOU O SENHOR E MESTRE.
Quero transmitir a Paz e a Vida a cada um de vós. Essa Vida nova que 

tanto desejais, esse AMOR Santo e Verdadeiro que o mundo tanto precisa. FALO-
vos sobre o Carisma, esse Dom Maravilhoso que vos vem do alto, é DEUS se reve-
lando em SEU AMOR Infinito, a SUA Divindade Santa.É o PAI que com SEU FILHO 
JESUS e o ESPÍRITO DE AMOR vem se transferir em união, completando assim 
um nascer novo em cada um, para que se transforme em uma taça transbordante 
para o mundo. É  o próprio PAI  com SEU AMOR Imenso fazendo a reconciliação 
entre os Filhos SEUS. A Terceira Obra é só AMOR, nada mais do que AMOR, tudo 
nela transparece o AMOR. A Primeira e a Segunda são o caminho da conversão, 
da santificação, é o caminho que leva para a Terceira, o AMOR. Essa Obra Divina 
se completa no AMOR TRINITÁRIO onde tudo está em função do Eterno e Mara-
vilhoso Plano de AMOR  e de Paz. Esse novo é simplesmente estar em DEUS, que 
com SEU FILHO JESUS e com o ESPÍRITO SANTO vem se completar em união 
com toda humanidade. Esse Dom do PAI é simplesmente deixar-vos conduzir pelo 
AMOR Santo do PAI, é ser em DEUS e deixar que o AMOR TRINITÁRIO seja em 
vós e assim vos transformardes em uma preciosa taça que deverá transbordar para 
todos os cantos da Terra. É como riacho que sacia e mata a sede de todos. 

Assim se completa entre o Céu e a Terra o mais doce manjar que só os An-
jos e Santos experimentaram e que agora vem em uma Aliança Transformadora res-
gatar, as mais profundas áreas pelo homem destruídas. Esse Carisma nada mais é, 
que o AMOR TRINITÁRIO que vem para superar todo o mal e transformar em bênçãos
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divinas, todos os cantos da Terra e banhar em um só AMOR toda a face da Terra. 
Ainda não sabeis qual a força, qual o poder desse AMOR Transformador e 

Santo, mas que aos poucos deveis sentir em vós essa imensidade, essa força santa. 
SOU EU O SENHOR E MESTRES que assim vos falo e oriento:  sois MEUS 

e vos AMO e guardo em MEU CORAÇÃO.

   

Quero enviar-vos mensagem a respeito da Irmã: ela precisa ficar em con-
templação e adoração até que muitos dos servos se completem no Carisma.

Ela deve permanecer junto à chama viva de AMOR,  junto ao Tabernáculo 
até que se unam em um só AMOR os MEUS escolhidos e os que EU ainda enviar.

É preciso que aconteça em alguns o Carisma para que se comece vivê-lo 
no mundo, os que não entrarem agora deverão ainda esperar por algum tempo, a 
esses ainda estou preparando e moldando, mas já não demorará muito.

Leva ao conhecimento da Irmã tudo o que te falo, pois é preciso que se 
cumpra tudo conforme vos tenho falado, tudo precisa ser feito conforme a vontade 
do PAI. 

Depois de se cumprir o Carisma e que começardes a viver esse Dom Pre-
cioso, estender-se-á por todo mundo, para que o mundo receba desse AMOR Santo 
do PAI, desse Dom Precioso. 

SOU O SENHOR que vos conduzo e oriento, quero unir-vos em um só 
AMOR, em um só coração.

   
Esse Carisma, é um AMOR profundo que será gravado em cada co-

ração, por toda a eternidade, é o próprio PAI, fazendo união com o coração de 
cada um, em um AMOR tão Divino que os vossos corações se tornam como 
o CORAÇÃO de DEUS, onde só o AMOR vive. Esse Carisma nada mais é do
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que AMOR, é o próprio PAI em união com o FILHO e o ESPÍRITO SANTO se unindo 
à Terra, necessitando do humano para se completar. 

Assim como precisou do humano quando foi para se fazer homem em meio 
a toda humanidade, agora necessita do humano para se completar na TRINDADE 
SANTA, para que se entrelace a Aliança entre o humano e o Divino, entre o Céu e a 
Terra, onde todos conhecerão, experimentarão e viverão a Paz. 

Não vos assusteis quando vos falo de tais coisas, ainda havereis de ex-
perimentar as delícias celestiais,  momentos espontâneos em que o próprio poder, 
o próprio AMOR SANTO vos revestirá.O mundo não vos conhece, mas não vos 
preocupeis, deveis permanecer somente em função desse AMOR TRINITÁRIO. 

Não deis motivo ou ar de tristeza com o que de vós  falarem ou zombarem.
Permanecei com vosso coração em alegria, pois em vós habita o que o PAI 

tem de mais Precioso e Santo. 
A Primeira e a Segunda Obra são o caminho que leva até o PAI, mas ao 

chegar à Terceira Obra, é o próprio PAI fazendo morada em cada coração. 
A Terceira Obra é só AMOR, é AMOR TRINITÁRIO, é um Dom tão Santo 

que jamais foi vivido em toda história da criação. 
Está chegando a hora em que um só será o Pastor, em que o rebanho 

deverá se unir em um só AMOR. Quando todos viverem o mesmo AMOR, a mesma 
Verdade, trilharem o mesmo caminho, então a Terra se transformará em uma man-
são eterna, em um jardim de paz e tranquilidade. 

Mas para que isso se torne realidade, é preciso que vivais e façais con-
hecer todo esse AMOR. Deverá acontecer uma imensa varredura de AMOR que 
transformará os corações, uma varredura em que o mal será derrotado para sempre, 
é de tal força e poder que o mal se angustia ao percebê-lo e se dilui como lodo, 
queima como a palha, se lança ao abismo de onde nunca mais poderá voltar.

  

SOU O CAMINHO E A LUZ, não podeis chegar ao PAI, sem MIM.
Que ninguém queira desviar-se do Caminho, pois este se perderá.
É só através de MIM que havereis de chegar ao PAI, eis o segredo da 

salvação!Eis o caminho que o mundo não conhece e que venho através dessa 
Obra Divina levar ao conhecimento de todos.É esse caminho que deve ser per-
corrido por todos para se chegar ao PAI que é AMOR.Deixei-vos um caminho 
claro, mas foi obscurecido pelo pecado, pelo plano da humanidade, pelas leis 
humanas, que com sua inteligência tentaram encurtar o caminho que deve ser 
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percorrido por todos para se chegar a ver a face do PAI.
Venho mostrar-vos qual o caminho que deveis trilhar, para que o mundo 

conheça a Paz, o AMOR, a Verdade que vim trazer e vos deixei.
SOU O SENHOR E MESTRE e vos ensino, como quando estava em vosso 

meio, agora venho em um Plano Santo mostrar-vos como deveis seguir, já não se 
deve chamar de Carisma, mas de um Rebento Novo, de um nascimento novo.

Esse plano onde o PAI se doa em um AMOR SANTO, unindo a Trindade 
com o humano, onde reinará a Divindade e a Pureza da Mansão Celeste, é tão puro 
e forte que o mal se torna como a palha seca, sem peso, sem valor que queima em 
um piscar de olhos.

É preciso que se vivais no silêncio esse Dom até que o mundo o conheça e 
assim transbordará por toda a Terra esse precioso AMOR.

Quando o mundo se encontrar puro haverá Paz e Tranquilidade por toda 
a parte.

Portanto, não vos preocupeis como se fará ou quando acontecerá, vos con-
duzo e toda a humanidade recebe através de vós as bênçãos do Céu.

Sede mansos e deixai-vos conduzir.
SOU O PASTOR E MESTRE.

Quero falar-vos como deveis prosseguir. A Irmã deve permanecer em Lag-
es até que se complete o Carisma em todos os servos que EU enviar, enviarei pes-
soas do mundo para que se cumpra a vontade do PAI.

Mas não vos preocupeis com tais pessoas, pois delas cuidarei pessoal-
mente, fazendo-as atravessar o caminho com cuidado especial, elas chegarão ao 
conhecimento de toda a Obra imediatamente.

Em poucos dias acontecerá toda essa caminhada para que depois se lance 
por toda a parte.

Mas antes que aconteça na humanidade, deverá acontecer a purificação de 
toda a MINHA Igreja, um pequeno grupo que vou enviar, deverá permanecer junto 
ao santuário e purificar toda a estrutura da Igreja, desde os cargos mais altos até os 
mais simples.

Darei todo conhecimento como deveis fazer, tudo se transformará.
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SOU O BOM PASTOR, SOU O DEUS VIVO QUE VEIO PARA SALVAR A 
TODOS.Caminhareis com passos largos e seguros.

Estou em vosso meio, procurai permanecer sempre mais e mais unidos 
nesse AMOR Santo e Divino.

Agora é hora de se romper com o mal que se espalha por toda a parte, é 
preciso unir o Céu e a Terra em um mesmo ESPÍRITO de AMOR Verdadeiro e Santo.

É chegada a hora de se unir em uma eterna aliança, o Céu e a Terra.
EU ESTOU no PAI e já não sou EU, mas um só AMOR, nos manifestamos 

através desse Dom precioso.
O mundo precisa receber desse AMOR que em Três Pessoas se manifesta 

em uma eterna aliança e que precisa inundar toda a superfície da Terra.
Depois que se completar esse AMOR em mais alguns escolhidos MEUS, 

será necessário viver intensamente esse Dom e se doar com totalidade e mansidão, 
para se levar ao mundo todo esse AMOR.

O PAI não precisaria se manifestar através do humano, pois seu poder é 
imenso e sublime, mas deseja completar a sua manifestação e formar aliança entre 
o Céu e a Terra e assim se cumprir o que está em Jr 12,15-17.

É da piedade, da misericórdia de DEUS que vem esse Dom maravilhoso 
sobre toda a Terra.

É o AMOR DIVINO vindo em socorro a toda a humanidade.
É o PAI em Três Pessoas se unindo aos filhos para resgatá-los e no camin-

ho do AMOR e do Perdão uni-los ao eterno.
Assim completa-se o que desde antes da criação o PAI já prescreveu e que 

no fim dos tempos se manifestaria em uma só glória, em um só AMOR DIVINO e 
Santo.

   
Eis o que diz o SENHOR: quero que o rebanho não se disperse por falta 

de tempo para conduzi-lo ao seu PASTOR.É preciso que se deixe tudo e todos para 
cumprir a vontade do CRIADOR e que se entregue e se viva intensamente esse 
Dom, esse AMOR, esse Carisma.

Para isso vos escolhi, orientei, ensinei e vos preenchi com AMOR SANTO.
Faço morada em cada um de vós, mas preciso da vossa colaboração, dis-

ponibilidade e do vosso espaço de tempo.
O momento é agora, é chegada a hora de o mundo se transformar e se 

completar em união com o que há de mais Divino e Santo.Ainda há um tempo e em 
vossas mãos foi entregue a CHAVE desse tempo, em vosso querer se encontra a 
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quantidade desse tempo e em vosso poder esta toda a solução futura.
Não olheis para traz, lançai-vos como ramos novos que são robustos e 

cheios de vida, lançai-vos como a fenda em meio a rocha, abrindo caminho para que 
passe todo o rebanho de AMOR.

Escutai com atenção a voz do PAI que a vós confiou o seu precioso Plano.
Não vos preocupeis com cursos ou palestras, esse Carisma precisa ser 

vivido de uma forma diferente, não será através destes que atingireis o mundo, mas 
sim vivendo o Carisma que acontecerá em toda a parte a manifestação do PAI.

É preciso se completar nesse AMOR, para que o mundo receba a Vida, a 
Verdade, o AMOR.

Portanto, ficai atentos e escutai com atenção a voz do SENHOR, para que 
se cumpra todo o plano do PAI.

SOU O QUE VEIO E QUE VOLTARÁ PARA DOMINAR TODA A TERRA.

   

EU SOU O SENHOR E A VERDADE.
Quero falar-vos que sois como rebentos em meio às nações.
Assim como vim em um rebento de salvação a dois mil anos atrás, venho 

novamente ME manifestar através de vós em um ser novo, que não fique as escon-
didas, mas que cresça e dê frutos de AMOR e Paz.

Por pouco tempo, permanecereis escondidos, é o tempo de contemplardes 
e purificardes o mundo.

Agora que se completa o Carisma, deveis permanecer unidos entre vós e 
sempre mais no ESPÍRITO de União com a TRINDADE, para que o mundo receba 
desse AMOR e que todo mal se transforme em Bênçãos Divinas.
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Quero que escrevas o que te falei dias passados sobre Vossa Santidade, o 
PAPA. SOU O SENHOR QUE TE PEDE E TE FALA ASSIM:

ENVIO A VOSSA SANTIDADE A MINHA PAZ.

“Querido PAPA.
Através dessas palavras venho levar ao vosso conhecimento um conheci-

mento novo e Santo.
Quero que chegue ao vosso conhecimento todo um plano de Salvação e 

AMOR o qual se completa através da humilde Serva de DEUS e que vem em so-
corro de toda uma situação desesperadora que há sobre toda a Terra.

Esse Carisma nada mais é do que a TRINDADE se completando em um 
AMOR SANTO, entrelaçando o Céu e a Terra em um só AMOR, em um só perdão 
em uma só Verdade.

É um Plano prescrito pelo PAI desde o inicio da criação do universo, assim 
como no passado foi escolhida uma simples Mulher para trazer o DEUS feito homem 
à Terra, também agora o PAI tomou liberdade de manifestar o seu Plano de AMOR 
e Paz a uma segunda Mulher.

Assim quero pedir que acolha junto à MINHA Igreja esse Dom Maravilhoso 
que vem do alto, nada mais é que o AMOR TRINITÁRIO e o mundo precisa con-
hecer.

Assim vos abençoo, vos ilumino para sempre.

Com Saudações Divinas,

Subscrevo-ME com a Graça e a Paz do SENHOR”.
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EU SOU O SENHOR, O FILHO AMADO DO PAI, SOU EU que vos trago 
toda orientação e todo ensinamento.

Esse Carisma é um Dom que precisa ser conhecido em toda a parte, em 
todo o mundo.

Levai ao conhecimento dos outros como deveis viver.
Esse Dom precioso do Pai, ainda não é tempo, de ser levado ao mundo 

com palavras, mas é tempo de vivê-lo em união com o AMOR SANTO do PAI.
É preciso vivê-lo profundamente, não vos preocupeis, SOU EU O SENHOR 

que está do vosso lado, não tenhais dúvidas.
Manifesto-ME através de linhas escritas e também de outras formas. Mas 

vos peço: não duvideis, pois VIVO ESTOU em vosso meio e assim faço uso de vos-
sas mãos para levar ao conhecimento de todos esse AMOR DIVINO.

Deveis por um tempo, permanecer em união, entre vós e esse Dom pre-
cioso.

É através dessa união que se completará no mundo e na MINHA Igreja 
esse AMOR Divino e Santo.

Não vos preocupeis como acontecerá ou, como se completará em meio a 
MINHA Igreja, em meio a todo o Clero.

Fazei somente aquilo que o SENHOR vos pede e tudo se renovará por toda 
a parte.

É através de vós, canais abertos, que o mundo recebe as Bênçãos Divinas.
SOU O SENHOR E MESTRE que assim vos falo e oriento para que tudo sé 

cumpra conforme a vontade do Pai.
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EU SOU A VERDADE E A PAZ.
Venho falar-vos em um acontecimento novo e que está rebentando com 

muita força, é um raio que se desloca do alto para fazer morada em meio às nações.
É um ângulo sagrado que vem atingir fortemente a cada coração, será um 

estrondo dentro de cada ser, presenciareis com vossos olhos choro e ranger de 
dentes. Haveis de acorrer de seu encontro com viva voz em busca de socorro.

É hora da renovação de toda humanidade, é a hora da volta ao PAI.
Quando o mundo receber a força do AMOR que vem do alto, não serão as 

criaturas que se desesperarão, mas o mal que está em seus corações.
O mundo receberá da mão aberta do PAI os Raios Divinos e Santos, todo 

o injusto será eliminado da face da Terra e somente os fortes permanecerão diante 
do SENHOR.

   

SOU O SENHOR, O MESTRE, O SALVADOR.
O rebento novo é de uma força inexplicável, porque é o próprio PAI se 

revelando em seu ESPÍRITO DIVINO sobre toda a Terra.
É sua mão se abrindo com raios esplêndidos, cumulando todas as nações.
É o face a face com o humano.
Mas entre esse acontecimento existe um tempo que se encontra em vosso 

poder e querer.
Entreguei em vossas mãos, esse tempo depende de cada um de vós, o 

SENHOR virá e antes que ELE venha precisa ser purificada a espécie humana.
Venho pedir-vos que vos unais em silêncio e vivais esse AMOR Divino e 

Santo que vem do poder do PAI, para que quando se derramar sobre a Terra o ES-
PÍRITO da Verdade tudo seja Paz e Harmonia.

Unir-vos em ESPÍRITO, em coração com o DIVINO para que se renove 
toda a Terra.

Não vos preocupeis como será, pois o PAI sabe qual a maneira de enviar 
ao mundo o seu perdão e a sua misericórdia.

É de espanto o poder, a força desse Dom Divino que como um rebento 
haverá de inundar toda a humanidade.

Somente a Divindade tem o conhecimento desse acontecimento novo, nem os
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Anjos e Santos o sabem.É como um raio que explodirá e com os seus estilhaços 
Divinos atingirá toda a humanidade.

SOU O SENHOR E MESTRE, assim vos falo e peço.

   

Quero levar ao conhecimento da irmã a fim de que ela saiba como deverá 
seguir.

Tudo a ela é dado do alto, é um novo mundo, uma nova Terra, tudo precisa 
ser transformado.

É através desse rebento novo que virá sobre toda a humanidade a reden-
ção do SENHOR, é um novo acontecimento em toda a humanidade.

Tudo que é velho e falho será eliminado, é uma nova doutrina, é uma nova 
Igreja, não uma seita, mas uma doutrina Santa e Verdadeira.

SOU O SENHOR que assim fala e orienta, é preciso que se viva a MINHA 
doutrina assim como a ensinei.

   

SOU O SENHOR E MESTRE.
Quero ME dirigir a MINHA Querida Serva a quem confiei a CHAVE dos 

tempos entre o Céu e a Terra.
É através desse plano que o mundo deverá chegar a uma transformação 

Santa.
Esse rebento novo deverá inundar todas as nações, será de grande es-

panto a sua força, o seu poder, é como que uma chuva torrencial a cobrir toda a 
humanidade.

É o PAI se unindo ao mundo em um AMOR Divino, Santo e Verdadeiro para 
dar ao mundo a Paz, a Luz e a Verdade.
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SOU O SENHOR E MESTRE e quero falar sobre o rebento novo que já se 
manifesta em vosso meio, é como que um estrondo a se ouvir à distância.

Vós precisais permanecer unidos no AMOR da TRINDADE SANTA para 
que o mundo receba o ESPÍRITO da VERDADE que virá Soprar em todas as di-
reções e que em cada coração entrará para expulsar o mal e ali fazer morada.

Será como um riacho a transbordar em lavas de fogo que queimará toda 
injustiça, toda iniquidade, todo ódio, todo desamor.

Deveis ser os canais vivos a aspirar todo o mal e sob o Poder da TRIN-
DADE eliminá-lo.

Muitas vezes amedrontar-vos-eis, mas deveis estar sempre ligados em co-
ração, pensamento e ação em um só ESPÍRITO de AMOR e Paz.

Esse rebento novo é a vinda da TRINDADE sobre toda a humanidade e 
para isso é necessário que aí se encontre um campo Santo para que ELA faça 
morada.Preparei-vos e vos santifiquei para encontrar lugar para fazer morada, não 
podeis e nem deveis publicar ou se manifestar.

Ainda permanecei em silêncio e a distancia dos olhos humanos, não vos 
compreenderiam, nem vos aceitariam, pois não são capazes de compreender ou de 
aceitar que tais coisas possam acontecer nos tempos presentes.

O mundo não vos conhece, mas vós conheceis o mundo tal qual ele é.
Vivereis mais no mundo do que quando éreis do mundo, mas só, no AMOR 

transformador, Divino e Verdadeiro.
Já vos falo, vos chamo carinhosamente de rebentos novos, que transpirais 

as Bênçãos Divinas em meio às nações.
Fostes criados para o mundo, porém já não pertenceis ao mundo, mas sim 

ao PAI que vos gerou em Divindade com o AMOR SAGRADO e VERDADEIRO.
Muitas coisas ainda dirão de vós, mas nem uma só os atingirá, pois sobre 

vós se estende a mão protetora da Majestade Divina.
Falo-vos como falei a MEUS discípulos quando passei feito homem em 

meio a todos.Hoje ME comunico através de linhas escritas para vos orientar, vos 
ensinar e vos encorajar.

Ainda muito tenho a vos falar, mas tudo tem seu momento.
Já se aproxima a hora e o momento em que o Filho do Homem voltará 

sobre toda a espécie humana e fará o julgamento entre todos que nasceram nesta 
geração.Estais a compreender o que vos quero falar quando uso de tais palavras?

Pois assim será.
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DEUS PAI, DEUS FILHO, DEUS ESPÍRITO SANTO.
Eis o mistério Divino que vem se manifestar em um rebento novo, em meio 

à humanidade.
O grande mistério, o Dom precioso que vem do alto e que vem para se 

revelar em meio a todo mundo.
Eis o que é todo esse Dom maravilhoso e santo: as Três Pessoas Divinas 

em um só AMOR para renovar toda a Terra, para banir dela todo o mal e toda in-
justiça.

É a Divindade se completando em aliança com a terra para formar um anel 
unindo o Céu e a Terra.

É um arco que vem do Céu entrelaçando a Terra e se volta para o Céu, é 
como que o PAI aconchegando com seus braços abertos toda a humanidade em um 
AMOR TRINITÁRIO.

SOU EU O SENHOR que vos falo estas coisas e como deveis seguir.
Deveis tornar-vos como que criaturas Celestes onde o AMOR TRINITÁRIO 

virá fazer morada e vossos olhos já não serão olhos humanos, mas sim olhos Divi-
nos.

Em um mesmo ESPÍRITO deveis contemplar o mundo e assim formando 
um só AMOR entre o Céu e a Terra, a união entre o eterno e o humano, um mesmo 
AMOR VERDADEIRO e SANTO.

Ainda deveis permanecer longe do mundo para que esse rebento venha 
viver e dar ao mundo o que precisa.

 
  
 

Aproxima-se a segunda vinda de CRISTO. 
Eis como se apresentará, em um só AMOR com o PAI e o ESPÍTO DA 

VERDADE, não se apresentará como humano. 
Assim veio para mostrar o Caminho, agora vem em um mistério revelado 

aos pequenos e humildes. 
Quando se manifestar em meio a todas as nações acontecerá um rebento 

de poder imenso, um estrondo virá em meio  a toda humanidade. 
Eis que se aproxima o momento, somente revelado a simples criaturas, não 

reveleis tais avisos.  
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SOU O SENHOR, A VERDADE E A VIDA. SOU VOSSO MESTRE E SEN-
HOR.Quando acontecer no vosso meio a transformação do mundo, tudo será dife-
rente, a Paz voltará em cada coração. Esse raio novo que inundará toda a Terra 
e eliminará toda a perversidade, tudo o que é mal desaparece e o que é bom flo-
rescerá. É a segunda vinda do Salvador, é em um mesmo AMOR TRINITÁRIO que 
se manifestará sobre toda a Terra abrasando os corações. 

É o plano do PAI para toda a humanidade, tudo o que é mal desaparecerá, 
somente a Paz do SENHOR reinará sobre todos os que dela forem dignos. 

Sois a porta aberta para o mundo, é através desse Dom Precioso que vos 
vem do alto, que o mundo receberá a Misericórdia, o Perdão e a Paz. 

É através de vós,  de vosso Amor que a TRINDADE achará lugar em meio 
à humanidade, é através da vossa obediência à voz do PAI, que a vinda do AMOR 
Santo achará lugar nos corações, para ali fazer sua morada eterna.

Permanecei unidos e em um lugar secreto, onde somente o PAI vos veja e 
vos reconheça, para que vossos corações sejam um Templo Santo e que o vosso 
pensar pertença ao PAI e que vosso espírito não tenha lugar senão ao AMOR Santo, 
ao plano Divino do Pai.É através desse AMOR entre o PAI e o humano que acon-
tecerá a transformação em toda a humanidade, é no silêncio, na paz, na união entre 
o Céu e a Terra. Quando tudo se encontrar purificado então descerá do Céu a voz 
forte do CRIADOR, descerá do alto o fogo para abrasar todos os corações, descerá 
o AMOR três vezes Santo para fazer morada eterna. 

Não vos preocupeis como tudo acontecerá, pois tudo se encontra no plano 
do CRIADOR. Deveis somente a ELE obediência e escuta, tudo se fará cumprir 
conforme a vontade do TODO-PODEROSO. 

O mundo não vos conhece, porque já não pertenceis ao mundo, mas ao 
PAI que vos criou. O mundo está entregue em vossas mãos, para que o santifiqueis 
e o purifiqueis, quando vier o AMOR DIVINO deverá encontrar lugar, para aí fazer 
sua morada. SOU O SENHOR que vos ensino e oriento. Esse Dom é um novo acon-
tecimento que deverá lavar todo o pecado, para que quando vier o DIVINO encontre 
onde repousar.

  

SOU O SENHOR, A VIDA que falta às minhas ovelhas. 
Quero vos falar que somente alguns receberão inteiramente o 

AMOR DIVINO e Santo, bem poucos é que estão aptos a suportar a profun-
didade desse Dom, desse plano. É como que penetrar nos pensamentos do



219

PAI, é como que entrar na mansão celeste, como que o PAI, o FILHO e o 
ESPÍRITO SANTO tomar posse total do corpo humano. 

É não ser mais humano para ser totalmente Divino. 
Os outros serão as lâmpadas que deverão continuar vos abastecendo, com 

suas orações e vigílias, para que o plano do PAI se concretize em toda a Terra.

   

Chegou o momento em que estais sendo envoltos pelo ESPÍRITO DIVINO, 
pela força e pelo poder do PAI. Não vos deixeis tomar de medo. 

Quando em vós acontecer algo estranho, deixai-vos simplesmente conduz-
ir pelo PAI, pois o seu poder será imenso. É o AMOR TRINDADE se apossando de 
todo vosso espírito.O mundo não vos reconhece, pois não sois do mundo, viveis no 
mundo, mas pertenceis aos Planos Santos do PAI. Esse Dom que o PAI vos confiou 
é de profundidade sem limites, é o próprio Pai se revelando por meio do humano 
para vencer todo o mal. Nem  os Sacerdotes, Religiosos, Bispos ou quem quer que 
seja, autoridades maiores, ninguém pode imaginar qual o tamanho, qual a força 
desse Dom.Ele vos é enviado diretamente do alto, é preciso que fiqueis em silêncio, 
em união profunda, para que o Pai realize todo seu plano. 

Já começam aparecer os primeiros sinais, em meio a todos, na  Igreja, na 
humanidade, mas ainda os olhos são cegos e os ouvidos surdos. 

Permanecei unidos ao Pai que vos confiou esse Dom Precioso e Santo, 
sem  perceberdes se completará em meio a todo rebanho. 

Há no clero uma força divina que os surpreende e às vezes os enche de 
pavor, mas é apenas o começo. 

Vou enviar sobre todo o rebanho, do MEU ESPÍRITO que soprará com 
violência para destruir tudo que destrói o AMOR Verdadeiro. 

Vou retirar dos campos todo perverso, o que maltrata a natureza, para que 
a Paz tome lugar nas colinas e nas verdes matas. 

Vou destruir nos grandes centros todo lobo que destrói e enviarei em seu 
lugar o cordeiro manso que unirá em um só AMOR e Verdade, em um só espírito 
a criação humana, para que em um só AMOR se una o seu CRIADOR dando-lhe 
glória e louvor. SOU O que veio e hoje volta e já se manifesta em vosso meio. 

Dou-vos linhas de verdade para vos ensinar e orientar.
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SOU O SENHOR E MESTRE.  
Quero vos falar sabre o novo e estranho acontecimento que se manifesta 

em meio a todos as nações. É o próprio DEUS unindo-se à Terra, para reconstruí-la, 
para resgatar os Filhos que se encontram na escuridão. 

É preciso que vós permaneçais ainda em silêncio e vivais esse Dom Pre-
cioso que vem do alto. Ao passo que vós fizerdes acontecer o Carisma, em que vós 
viverdes o Carisma, o mundo se transforma se renova, se reveste do novo plano do 
PAI. Mas é preciso viverdes intensamente esse Dom e ficardes muito atentos pois o 
PAI precisa muito da vossa atenção. Não vos deixeis levar por coisas levianas, mas 
dedicai-vos dia e noite a serviço do PAI para que através de vós o Pai conclua esse 
plano de salvação que o mundo tanto precisa. Esse rebento novo precisa nascer em 
todos os corações, em todos os lugares. Eu vos digo: aproxima-se a segunda vinda 
do FILHO DO HOMEM para que se contemple face a face o que vos deixei e o que 
vos ensinei. Já estou no PAI e agora com o PAI e o ESPÍRITO SANTO voltaremos 
para aí construir morada, para se cumprir o plano que o PAI tem para com todos os 
que habitam a terra. 

   

Assim fala o SENHOR. 
Quero dizer-vos que o Carisma está concluído, mas acontecerá em al-

guns, algo mais, que é uma força divina e santa. 
Essa força precisa atingir o mundo, será surpreendente em meio a toda 

humanidade. É como uma varredura total deverá atingir a tudo e a todos começando 
na MINHA Igreja, ela receberá transformações inexplicáveis e é assim que estais a 
levar ao mundo através da MINHA Igreja, todo esse Dom sem vos manifestardes 
publicamente.Sereis perseguidos e apedrejados por meio desta mesma Igreja, não 
leveis em conta quando isso acontecer, pois é a MIM que perseguem, perdoai-lhes, 
pois não sabem o que fazem. Quando lhes chegar toda verdade correrão de ver-
gonha, pois lembrarão de toda injustiça que praticaram. 

Agora é hora de varrer toda sujeira que se encontra por trás de toda lei hu-
mana e que foi imposta pelas autoridades maiores deixando todo MEU ensinamento 
quase que esquecido. Chegou o momento em que VOU destruir todo orgulho, todo 
poder que predomina e destrói o rebanho. É chegado o momento de pedir contas aos 
MEUS sucessores. Através de vós acontecerá dentro de todo Clero a transformação 
e a purificação. Poucos restarão, mas serão seguidores firmes e autênticos. 
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SOU O MESTRE E SENHOR.
Escutai e ouvi com atenção.
Caminho a cada passo junto convosco, quero que se reúnam as pessoas 

que se encontram revestidas totalmente pelo ESPÍRITO DE AMOR  para que acon-
teça a Divindade Santa. São poucos, bem poucos, somente alguns. 

É Divino, é a sabedoria Divina vindo fazer morada em meio ao humano e 
assim levada a toda a humanidade. É o PAI vindo em sua misericórdia e bondade 
infinita. Reuni-vos, em Lages para que se forme a aliança eterna, é o Céu se unindo 
a Terra em forma de comum união transformando-se em plenitude de AMOR e Paz.

Os Anjos e Santos se farão presentes para unificar o Celeste com toda a 
Terra.Quero que se reúnam em silêncio e seus olhos presenciarão as maravilhas 
que acontecerão.Serão testemunhas vivas da verdade e da fé, do AMOR e da Paz e 
através dessa união unirei a MINHA Igreja a esse Dom que vem do alto.

Quero unir tudo o que está desunido, eliminarei tudo o que é mentira e trarei 
a verdade dentro de MINHA Igreja.Não vos assusteis, pois haverá uma verdadeira 
varredura, entrarei pare destruir tudo o que é impuro e somente a verdade, o amor, 
a justiça permanecerão.

Mas para que isso aconteça, preciso da vossa união, do vosso “SIM”, do 
vosso tempo, tempo esse que já não vos pertence, mas pertence ao PAI.

Sois MEUS escolhidos e já não sois donos de vosso querer, mas é a MIM 
que pertenceis.Quero reunir-vos, para que possais eliminar tudo o que é falho dentro 
de MINHA doutrina e que todos comecem a trilhar nesse caminho novo, nesse Plano 
Santo e o AMOR TRÊS VEZES SANTO aconteça, venha fazer morada eterna em 
meio a MINHA Igreja.

SOU O SENHOR E MESTRE, ESTOU EM VÓS E TUDO FAÇO.

 
Tudo se transformará quando o AMOR TRINITÁRIO E SANTO acontecer 

em meio a toda a humanidade.
É o rebento novo acontecendo em meio a todo mundo.
É a segunda vinda da salvação em meio a todos, agora vem em forma 

desse Dom Divino, TRÊS VEZES SANTO e que virá sobre toda a Terra.
É o PAI vindo com seu AMOR DIVINO em um mistério que nem os Anjos e 

Santos o conhecem.A redenção será como uma tempestade a derrubar todo erro, 
toda injustiça para viver somente a Verdade, a Fé, o AMOR.

Esse rebento é como que um raio a iluminar rapidamente toda a treva, 
trazendo a luz que o mundo não conhece.
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EU assim vos falo já não como alguém distante, mas que se encontra em 
cada um que escolhi e que faço morada.Não vos assusteis quando enfrentardes 
o mal, às vezes tendo que usar de palavras duras e repreensivas, porque são 
necessárias e precisas.Também usei de autoridade diversas vezes e agora volto 
através de vós, a usar de palavras duras, mas verdadeiras.SOU EU O SENHOR que 
realizo por vosso meio, ESTOU presente a todo instante e caminho passo a passo 
convosco.Ainda sereis surpreendidos com visões estranhas que os olhos humanos 
não conseguem enxergar, somente com os olhos Divinos e Santos é que podem ver 
e contemplar, esse rebento.É o próprio PAI em seu mistério Santo inundando a Terra 
pare a libertar do pecado e trazer-lhe a Paz.

Não vos preocupeis com o que deveis fazer ou como deveis seguir, estais 
a serviço do CRIADOR e tudo a ELE pertence.

Ficai calmos e em silêncio, uni-vos em oração e tudo se fará.
Ainda chegará um tempo em que sereis reconhecidos pelos homens, pelo 

mundo, mas ainda não chegou a hora.Há entre vós e o mundo um tempo em que o 
mundo recebe através de vós a varredura, a purificação, para que, quando se fizer 
presente a Divindade do PAI, ache lugar para aí fazer morada.

É um mistério que desde princípio o PAI reservou para o fim dos tempos.
Presenciareis muitas coisas, mas que serão necessárias, muitas vezes vos 

assustareis com fatos estranhos.
EU vos peço: não duvideis em vossos corações, deveis confiar sempre 

mais e mais, para que possa se cumprir todo esse Plano do PAI.
Segurai sempre nas mãos da VIRGEM SANTA que caminha convosco a 

cada instante, ELA guardou tudo em silêncio, recebia do PAI toda sabedoria e tudo 
guardava em seu coração.

EU já ME manifesto em meio a todos, estou dentro da MINHA Igreja a 
derrubar todos os mercenários, os falsos e os que ensinem à mentira, o desamor, 
a falsidade.Preciso de vós para que possa através do humano fazer cair todo mal e 
trazer a Paz, a liberdade a todos.

Muitos esperam que EU volte em forma de pessoa, mas a vós afirmo, é as-
sim, em um mistério unido ao PAI e no ESPÍRITO que o mundo ME receberá e um 
dia ME reconhecerá.Não duvideis nem vos assusteis.

SOU A VERDADE, que a vós falo.Uni-vos mais frequentemente para 
que juntos possamos ir pelo mundo, pois muito há que acontecer e o tempo 
já está próximo.AMO-vos e vos GUARDO EM MEU CORAÇÃO.
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SOU O SENHOR E MESTRE.
Não será possível seguirdes a dois senhores, deveis seguir somente a UM.
Não deveis prestar honra aos ídolos que não tem vida, mas deveis seguir 

ao SENHOR que é o dono da vida.Assim vos falo para que não aconteça em vossos 
corações a idolatria, a vaidade e que não volte em vós o que for trevas.

Sois luz e como tal deveis brilhar para que o mundo também veja a luz, sois 
os rebentos que deverão em meio a toda a humanidade dar frutos de AMOR e Paz, 
dar testemunho do SANTO NOME DO SENHOR.

Ainda que a Terra toda se torne em trevas deveis permanecer como lampa-
rinas acesas para indicar o caminho de volta ao PAI.

Sois como tochas de Logo que jamais deverão apagar mesmo que acon-
teça as maiores tempestades, continuareis a brilhar porque a vós foi entregue um 
castiçal Divino e Santo.Mesmo que aconteça as piores injustiças e vos leveis aos 
tribunais, não deveis deixar de brilhar, porque em vossas mãos está a missão de 
levar a luz a toda humanidade.Preparai o terreno para que a AMOR TRÊS VEZES 
SANTO ache lugar para fazer morada.

Somente a vós, estão sendo revelados tais sinais, tais segredos, tudo está 
oculto aos olhos do mundo, somente a vós o PAI revela esse Dom.

Esse Dom é a manifestação do Divino, do raio de esplendor em que o PAI 
vem em um mesmo AMOR fazer a união entre o Céu e a Terra, em que tudo será 
vivido claramente em um só AMOR, em um só espírito.

É um grande abraço entre o humano e o Divino, é a vinda gloriosa do eterno 
sobre toda a humanidade, presenciareis muitos acontecimentos, somente sois in-
strumentos nas mãos do PAI, para realizardes a reconciliação entre o humano e o 
Divino.Não vos assusteis ou vos inquieteis.

Estais a sofrer com calúnias, mentiras e falsidades por parte das autori-
dades, deixai-os e perdoai-os, eles serão queimados como a palha seca que se 
lança ao fogo, eles se preocupam em vos destruir, mas é a eles que se destroem.

A eles pedirei contas do rebanho que se encontra disperso.
Entrarei nos templos e destruirei com autoridade derrubando toda falta de 

justiça e de verdade, eles fazem da MINHA doutrina ídolo de mentira.
Um bando de ladrões onde só se leva em conta o dinheiro, as riquezas e a 

inverdade, iludindo os filhos MEUS com doutrina incerta e infiel, ao invés de ensinar 
o AMOR, a Verdade e a Paz.Chegou a hora em que será lançada mão da justiça e da 
verdade sobre todos.SOU O SENHOR que já ME encontro em vosso meio, deixai-
vos conduzir, para que possa realizar sobre toda a Terra esse Plano Santo do PAI.
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Eis o novo, a vida que entrará no mundo.Sois MEUS, vos escolhi, preciso de 
vós para que ME ajudeis a transformar e eliminar toda impureza, toda maldade que 
se encontra em meio a todos.EU mesmo, O SENHOR da VERDADE venho por vosso 
meio fazer acontecer esse rebento novo em meio a todo mundo.Chegou a hora em que 
face a face deverá se encontrar o humano com o celeste, o bem com o mal.EU mesmo 
venho para derrubar a injustiça e fazer reinar a Paz.Agora vou falar-vos sobre a vossa 
conduta, sobre o vosso prosseguir, como deveis ir em frente, não vos deixeis enganar 
por malfeitores, tomai cuidado para não vos deixardes enganar com conversas tolas.
Ide ao encontro do vosso PAI, ELE que tudo sabe, tudo pode, deveis obediência e 
deveis escutá-lo.Segui em frente com vosso amor, com vosso abraço entre bem e o 
mal, pois sois canais abertos para acolher toda impureza e transformá-la em Bênçãos 
Divinas.Uni-vos sempre em lugares secretos e vivei na Paz do alto, esse Dom Divino.
Não tardará para que sejais reconhecidos, permanecei escondidos e silênciosos, mas 
já se tem rumores de vossa existência, vos procuram para dialogar, para se tirar con-
clusões.Tomai cuidado com o que dizeis para que não aconteça o escândalo.Assim 
como a MIM procuraram para ver de onde vinha toda sabedoria, para poder julgar-ME 
também a vós irão procurar para poder julgar-vos e condenar-vos.Quando vierem vos 
inquietar, lembrai-vos da Sabedoria Divina e as palavras serão colocadas em vossa 
boca, serão palavras duras, mas de verdade, não vos preocupeis com o que haver-
eis de falar.EU mesmo pronunciarei através de cada um de vós o que deverão ouvir.
Portanto, ficai calmos e segui em frente, sem medo, sem dúvidas para que se realize 
em toda a parte esse Dom Precioso que vem do Reino Celeste, vem da bondade do 
PAI. ESTOU no PAI e com o PAI e o ESPÍRITO SANTO banhamos toda a Terra em 
um só AMOR, em uma só Verdade, em um só ESPÍRITO.Vou falar-vos sobre a MINHA 
Igreja: já enviei muitas verdades em outros escritos.Procurai e vede!Agora estais a 
presenciar alguns sinais, mas ainda está tudo nas mãos da injustiça e da mentira.Vou 
derrubar todos os templos que se acham em ruínas para transformá-los de verdade, 
em templos do AMOR TRÊS VEZES SANTO, em templos de Verdade, Fé, AMOR e 
Paz.Do jeito que está não pode continuar, é preciso que EU use de minha autoridade 
para eliminar toda vergonha que mora dentro de MINHA doutrina.Essa que foi transfor-
mada em falsidade, em mentira, em abusos como meio de enganar aos filhos MEUS, 
deixando de ensinar, de mostrar para onde se deve seguir, deixando de levar o AMOR 
DO PAI aos Filhos MEUS.Ninguém conhece o PAI, ninguém conhece o FILHO VIVO, 
somente o ensinam morto.Ninguém conhece o ESPÍRITO da VERDADE e do AMOR.
Eis o momento de se destruir toda a falsa doutrina e de ensinar a Verdade.Vou ME 
utilizar de vós para que tudo seja fei¬to conforme a vontade do PAI.Ainda presencia-
reis muitas coisas que serão necessárias que aconteçam.SOU O SENHOR E VOSSO 
MESTRE, CAMINHO JUNTO PARA QUE ASSIM SE CUMPRA A VONTADE DO PAI.
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Eis a proposta de vida que o PAI tem para com todos os Filhos SEUS.
É um templo vivo que acontecerá em meio a toda a Terra, a transformação 

Divina e Santa, é a descida do Céu, o raio Divino e Santo que banira de toda a Terra 
a injustiça, o desamor, a falta de fé.

EU SOU O SENHOR, A VERDADE, A VIDA, SOMENTE QUEM CRÊ EM 
MIM PERMANECERÁ.ESTOU a vos orientar e levar ao vosso conhecimento, esse 
acontecimento que está dando aos primeiros sinais, ainda vereis muitas coisas, mas 
acautelai-vos, pois é a mão do PAI que se coloca sobre toda a Terra.

Acolhei toda situação, seja ela qual for, para que o PAI com sua bondade 
acolha e a transforme em bênçãos.

EU vos falo como falei a MEUS discípulos, hoje volto a vos orientar para 
que tenhais os passos firmes e que vosso caminho seja reto e cheio de AMOR e 
Verdade.Assim o homem que leva em consideração a palavra que brota do alto, o 
PAI que está no alto escuta o clamor e o gemido dos Filhos SEUS.

Se vós levardes em conta tudo que vos falo e ensino e puserdes em pratica, 
vivendo no AMOR e na Paz, assim também o Pai vos escutará e vos acolherá em 
sua infinita bondade.

Sois para o mundo rebentos de esperança e luz, sereis como canais entre 
o Céu e a Terra.Tudo precisa ser purificado para que quando descer sobre a Terra o 
AMOR TRINITÁRIO encontre lugar para fazer morada.

EU vos digo, não passará essa geração, sem que se conclua todo o projeto, 
que o Pai predestinou desde o principio.

Tudo se concluirá e retornará ao CRIADOR.
Ficai calmos e a escuta do PAI, para que sejais obedientes a ELE até o fim 

e que tudo se cumpra conforme os seus desígnios.
Sois do mundo, mas já não pertenceis ao mundo, mas aos planos do CRIADOR.

Permanecei unidos para que se complete assim esse Dom Precioso sobre toda a Terra.
  

SOU O SENHOR, SOU O AMIGO E MESTRE.
Quero vos falar que deveis permanecer unidos ao PAI, até que se cumpra 

toda a vontade que vem do alto.
Ide pelo mundo, através da vossa união com o PAI e seu AMOR SANTO, 

contemplai o mundo e fazei brotar as Bênçãos Divinas.
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Tudo começa a se transformar, muitas lutas tereis, mas no AMOR tudo se 
transforma, somente no AMOR.

Quando se apresentarem as mais difíceis e pesadas lutas e o maligno 
quiser vos provar, podeis ter a certeza que ele virá e se apresentará para vos tentar 
e enganar, é só traçar o sinal da cruz e lembrar-se da TRINDADE e ele se derreterá 
e tudo voltará a paz.

E assim será de agora em diante, ser-vos-ão dados fardos pesados e ten-
tadores, chegou a hora de eliminar tudo o que é inverdade e muitas vezes sereis 
tentados.

Ficai preparados, vigilantes e firmes para que o tentador não tenha poder 
sobre vós, ESTOU do vosso lado, não vos esqueçais de MIM quando sobrevier a 
tentação.Quando tudo parecer perdido, lembrai-vos que SOU O VOSSO SALVA-
DOR, doador vivo de AMOR e Paz.

Nem todos passarão por essas experiências, só alguns que são escolhidos 
e que já se encontram vivendo esse Dom Precioso.

São poucos, bem poucos os que estão vivendo esse Plano Santo do CRIA-
DOR.Em todos os momentos procurai permanecer ligados ao plano do PAI, nesse 
Dom precioso.Onde quer que vos encontreis e estejais fazendo ficai ligados em 
espírito, em pensamento, em ação, para que não vos venha vencer o desânimo, o 
cansaço ou que o tentador não vos vença.

Sede prudentes, se vos acontecer a fraqueza, sede simples, ide e confes-
sai a outro para que recebais dele a ajuda que necessitais.

Se o vosso irmão vos chama a atenção, escutai-o com simplicidade, para 
que ele possa vos preencher e vos conduzir de volta ao PAI.

Não vos oculteis quando vos sobrevier todas essas coisas, mas sede fortes 
e ide ao encontro de vosso amigo, vosso irmão antes que sejais tomados pelo ten-
tador.SOU EU O SENHOR E MESTRE, vos oriento.

Vigiai e orai sem cessar.

 

A Irmã deve reunir os jovens para que aconteça uma aliança entre os 
jovens de toda a Terra.Será preciso que eles se reúnam e fiquem unidos duran-
te o sábado e domingo.Não devem se retirar do local que indiquei.É preciso lu-
tar para que aconteça essa união.A Irmã não precisa temer, pois ninguém 
chegará, a saber.EU mesmo taparei os olhos e os ouvidos das pessoas 
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importunas e caluniadoras.
SOU EU O SENHOR que assim vos pede e assim quer que se cumpra.
São poucos os que deverão se reunir.
Se algum mais participar, deixem-nos para que também, a eles venha pre-

parar, mas que seja em número pequeno.

  

SOU O SENHOR DOADOR DE TODA A VIDA.
Quando se aproximarem os dias da purificação e da santificação da hu-

manidade e quando o PAI derramar sua luz Divina e renovadora presenciareis mui-
tas coisas.

Haverá um grande pânico sobre toda a Terra, acontecerá o desespero, o 
medo.

Continuai purificando tudo o que vos apresentar, para que o impacto não 
seja tão doloroso e para que quando vier fazer morada entre vós o AMOR TRINI-
TÁRIO tudo seja mais suave.

Sois para o PAI os rebentos novos nos quais ELE depositar toda SUA Con-
fiança, para isso acompanho passo a passo todos os vossos momentos.

Agora estais ainda com muitas dúvidas porque sois ainda recém-nascidos.
Mas quando fordes maduros, em vós não se achará lugar para dúvidas, 

pois a cada um ocuparei em espírito, Verdade e AMOR.
EU vos conheço, sois pequenos, mas chegará a hora, o momento em que 

havereis de crescer e aí tudo se transformará.
Dentro de alguns dias acontecerá em cada um de vós um raio que inundará 

todas as áreas do vosso ser.
Será como MARIA ao receber o aviso do Anjo, do novo que estava para 

acontecer.
Assim será em cada um de vós que o SENHOR escolher, será como um 

relâmpago a queimar tudo o que é velho e passado.
Sereis totalmente santificados nesse novo acontecimento: O AMOR TRINI-

TÁRIO, ELE virá para fazer a transfiguração e gerar em cada um, fonte de vida nova 
e plantar a Divindade Celeste.

Em dias bem próximos reunir-vos-eis para que isso venha a se concretizar.
É para os que se encontram equilibrados e que tem espírito de firmeza.
Presenciareis a visão dos Anjos e Santos para vos ajudar a contemplar a 

face do SENHOR.
Será um momenta de uma grandeza infinitamente Divina e esplêndida.
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Primeiramente DEUS se manifestou a Moisés, o inspirou e o conduziu e 
levou sob o monte onde terminou sua caminhada.

Depois mandou a Terra seu FILHO QUERIDO, o qual conduzido pelo mes-
mo ESPÍRITO de DEUS veio abrir as portas e mostrar o caminho a todos, mas 
quando chegou a sua hora DEUS o elevou para junto de si.

E agora vem inspirar-vos toda sabedoria para assim continuardes e che-
gardes ao Lugar Santo.

Continuareis o caminho que ainda não foi percorrido e que se predestinou 
para o tempo presente.

Desde o tempo de Moises até agora o povo está à espera de chegar ao 
Lugar Santo e é esse o momento em que todos precisam encontrar-se em união 
com o PAI e todo seu AMOR DIVINO.

É através de vós que a PAI fará acontecer todo esse mistério que o mundo 
desconhece.

A Primeira Obra foi inspirada e escrita par Moisés, a Segunda foi vivida e 
ensinada por JESUS, O FILHO DE DEUS e a Terceira esta sendo vivida através de 
vós.

Agora se unem em um mesmo AMOR toda a Divindade, as Três Pessoas 
Divinas em união com a Terra.

É de AMOR imenso e Santo esse percurso e ainda maior é o AMOR TRIN-
DADE tomando a cada um e transformando em fogo ardente que queimará e destru-
irá toda mentira e toda a falsidade.

Não vos assusteis e não duvideis para que o PAI possa assim realizar todo 
seu Plano.

   

ESCUTA O QUE VOU TE FALAR.
As maravilhas do Céu se realizarão sobre toda a Terra.
Chegará o tempo em que a glória do PAI se manifestará sobre toda a Terra 

e tudo se transformará.
A vinda, sobre a Terra da Divindade Santa encherá tudo de perfume celeste.
A vinda da TRINDADE acontecerá quando o Céu e a Terra em um mesmo 

abraço de Paz se unir.
Será um lugar de Paz, Harmonia e AMOR.
Agora vou falar-vos antes de tudo isso acontecer: quando vier ter convosco, 

o FILHO DO PAI para resgatar tudo o que foi desviado de seus ensinamentos.
ELE se manifestará e face a face julgará a cada um.
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Vou falar-vos como deveis fazer a vossa caminhada.
Quando vos unirdes virá sobre vós e inundará todo o vosso ser, como um 

raio de luz Divino da TRINDADE SANTA.Não vos assusteis, pois um clarão invadirá 
todo ambiente e transformará tudo em luz.Cairá sobre vós estilhaços do AMOR 
SANTO e se manifestará a vinda do SALVADOR, delicada, será uma nova geração, 
um novo rebento e uma nova vida em cada um.Acontecerá uma inundação Divina 
em cada um.Não vos assusteis quando isso acontecer, nem todos perceberão, 
alguns serão deixados, outros verão a transfiguração e serão transformados em 
tochas Divinas.Quando isso acontecer vos transformareis em criaturas Celestes em 
quem a PAI depositará toda confiança.Uni-vos e vereis como tudo vos será dado e 
se transformará a face da Terra.

   SOU O SENHOR E MESTRE.
Quando vos falo é com todo AMOR de MESTRE, pois vos quero certificar 

de tudo, o que vos tem acontecido e que está para acontecer.É maravilhoso esse 
Dom que vos é dado do alto.O PAI vos está revelando seu plano de AMOR e é a vos 
que ELE confia todo um mistério, é a vós que manifesta todo o saber de um plano 
de Sabedoria e de Salvação.Sois para o PAI como rochas que em meio as pedras 
transbordais em uma fonte de água viva, assim deveis ser firmes como a rocha e 
tudo guardar em silêncio.Um dia quando o mundo vos descobrir, então tudo será dito 
as claras, não vos preocupeis como isso se fará, pois está em MINHAS mãos esse 
tempo.A vós cabe somente o momento de agora, deveis fazer tudo o que vos peço 
e assim transformar toda injustiça em Paz e Bênçãos Divinas.

Ainda não podeis compreender todas essas coisas, mas EU vos afirmo, 
chegará o tempo que tudo se tornará realidade.EU voltei para o PAI e agora volto 
para o meio do mundo, não em pessoa, mas em Divindade e união com o ESPÍRITO 
SANTO, formando assim um mistério inexplicável e incompreendido a espécie hu-
mana.Para isso preciso de poucos, mas santificados no AMOR, para ME revelar e 
assim fazer brotar em toda a Terra a luz que deverá inundar todos os corações.

Quando parti deixei-vos esse aviso: Um dia voltaria para unir o Céu 
e a Terra em uma só divindade, eis que já se aproxima esse tempo. Para isso 
vos peço, uni-vos sempre mais e mais, não deixeis prolongar-se esse tem-
po e juntos purifiquemos toda a maldade que há sobre a terra, para que assim 
tudo seja transformado em seu tempo.Esse Dom vem em socorro a toda a hu-
manidade, é através desse mistério que tudo está se voltando ao PAI e que o 
mundo toma rumo de volta ao PAI.Agora não mais será destruída a espécie
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humana, mas será harmonizada com o CRIADOR.
O mal será totalmente banido do meio do mundo para que tudo volte a ser 

como no principio onde somente a Paz fazia morada nos corações.
Uni-vos em um só espírito para acontecer a purificação em toda a parte, 

quando vos encontrardes reunidos mostrar-vos-ei como é grande esse plano e ha-
vereis de presenciar a profundidade e a grandeza desse Dom.

Não mais sentireis o corpo humano, mas tudo se transformará em Divino e 
Santo, tudo em vós será força, poder, AMOR e Verdade.

Estarei junto convosco para que tudo se cumpra conforme a vontade do 
PAI.

   

Vinde e segui-ME e vos mostrarei toda Verdade, todo AMOR.
Dar-vos-ei a vida, livrar-vos-ei da morte.
SOU O SENHOR E MESTRE, quero falar-vos sobre a Divindade do PAI, 

seu AMOR, sua Bondade Infinita, sobre esse Dom que vos envio e que se manife-
stará sobre toda a Terra.

EU vós falo, pois vos quero orientar e ensinar tudo.
Eis o que o mundo precisa eis a voz que vem do alto como um trovão que 

tocará em todos os corações.

   
SOU O SENHOR, o peregrino de todos os tempos, SOU manso e humilde 

de coração, transmito a Paz e o AMOR a todos que ME procuram.
SOU a segurança eterna e que entre o PAI e o humano ME assento para 

proclamar a justiça e a verdade em meio a todos. 
Venho em divindade com o PAI e o ESPÍRITO SANTO em um só AMOR 

para banir  sobre a terra toda injustiça, para que o PAI seja glorificado em todos os 
lugares. 

Tudo precisa ser banido do meio da humanidade para que somente o reino 
do PAI venha preencher o Céu e a Terra. Vou falar-vos como seguirá a vossa camin-
hada que é um mistério Santo e Verdadeiro.É através desse Dom que o mundo se
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transforma para receber a divindade do reino de DEUS. 
Quando se transformar, a realeza divina fará morada em meio a todos. 
É através desse Dom que o PAI com sua potestade divina virá para gover-

nar todas as nações e todo ser dará glória ao Criador, todos prostrar-se-ão para dar 
honras e louvar ao Criador. 

Agora vou falar-vos que deveis unir-vos para que se realize a vontade do 
PAI.Contemplareis a transformação de toda a Terra. 

Presenciareis a destruição de todo o mal, com vossa mão levantada tendes 
o poder, a força de eliminar e destruir todo o mal. 

Todas as coisas vos são submissas e aos vossos pés se derretem, sob os 
vossos olhos se diluem como a neblina ao raiar do sol. 

Pois em vós se encontra a mão poderosa do eterno, em vós está toda uma 
divindade, todo um plano jamais visto sobre a Terra. 

Não vos assusteis, ou duvideis, pois no poder do PAI tudo é submetido e 
tudo se cumpre conforme a sua bondade. 

Assim foi e assim será para todo o sempre. Amém

 

Vinde e segui-ME. Fiz o convite e estais a ME seguir. 
SOU EU o Mestre que vos conduzo e vos levo aos mais longínquos lugares. 
EU assim vos quero, sois MEUS e vos AMO muito, sois como artesãos que 

entre as mãos constroem os mais diversos e belos objetos. 
Também estais a construir através de gestos e por entre vossas mãos um 

mundo de Paz e AMOR. 
Agora estais a preparar-vos para dentro de algum tempo levar a todos a 

Verdade e a Paz. Quando esse Dom, a divindade do PAI vier sobre toda a humani-
dade e entre as nações, haverá uma varredura nos corações e será uma vida nova 
a nascer dentro de todos.

   
Na verdade EU SOU O SENHOR, não há outro DEUS para adorardes ou 

servirdes, somente um é o SENHOR.
SOU o que veio do PAI, voltou para o PAI e agora em Divindade San-

ta volta para vos conquistar.Somente o compreendeis porque tenho vos expli-
cado esse acontecimento. Esse mistério ninguém o sabe, como se fará a vinda
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do FILHO do HOMEM, como humanos jamais podeis imaginar como isso se fará, 
mas tendes a sabedoria divina, a vos guiar.

Não sabeis e não podeis compreender qual o tamanho, qual a profundidade 
desse Dom, pois a vós preparo lentamente para não acontecer o desequilíbrio. 

Assim mansamente vos preparo com cuidado e com AMOR, quando vos 
encontrardes totalmente livres e purificados sereis tomados pela divindade do alto, 
então compreendereis todas essas coisas.

                                                                                                                              

   

O SSNEHROS está prestes a se manifestar em meio a todos. 
Deveis estar certos de que ELE se manifestará em breve, primeiro para 

ter convosco depois reunirá todo o rebanho para manifestar assim a sua glória, em 
meio a toda a terra.

Haverá pânico e rancor, todos afluirão para junto dos lugares sagrados, 
para encontrar aí Segurança e Paz. 

Não vos assusteis com o que vier acontecer. 
Em vós habitará a mão forte do AMOR TRINITÁRIO que tudo pode e tudo 

realiza.
EU vos peço, não duvideis em vossos corações para que tudo possa se 

realizar conforme a vontade do PAI. 
Não é possível o PAI concretizar seu Plano de AMOR e Salvação se em vós 

encontra-se a dúvida. 
Deveis confiar plenamente que vem do alto esse Dom, já vos dei muitos 

sinais, ainda outros darei. 
Permanecei unidos em oração para que esse Plano de AMOR, não falhe 

por vossas dúvidas e que ELE deixe de acontecer.
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Em Verdade em Verdade EU vos digo: 
Sois como relâmpagos em meio às nações. 
SOU O SENHOR que vos leva e mostra todo o caminho que tendes a per-

correr. EU vim ao mundo para salvar a todos. 
Hoje volto para levar todos junto ao PAI, para que todos tenham vida nova. 
Não vos assusteis quando digo que voltarei, alegrai-vos e dai graças ao 

PAI, ELE que tudo pode e tudo faz. 
É chegado o momento em que o mundo será levado para junto do Criador 

e assim se forma uma eterna aliança entre o Céu e a Terra, tudo será glorificado no 
Criador. EU preciso de cada um de vós para que aconteça a purificação e quando 
tudo estiver purificado, todo o mal for derrotado o mundo seja entregue ao Criador. 

A ELE pertence toda essa Obra, toda essa criação, ELE a fez perfeita sem 
mancha, sem pecado, mas os Filhos SEUS a desonraram com sua desobediência. 

Vim para por todo o inimigo debaixo dos MEUS pés e assim o farei. 
Preciso de alguém que ME ajude, pois é chegada a hora de eliminar todo 

o mal, toda injustiça. 
O mundo precisa voltar ao PAI, Santo e puro como ELE o criou. 
Venho em união com o ESPIRITO DA VERDADE para que toda injustiça 

seja varrida e  todo pecado seja destruído. 
Levantai-vos como soldados fortes que usais vestes Santas e em uma luta 

de justiça e Verdade fazeis acontecer esse Dom precioso do PAI.

   

Agora vou falar-vos como sois preciosos aos olhos do PAI, mas estais a 
cumprir uma missão confiada plenamente, pelo Criador, a criaturas simples. 

Não duvideis em vossos corações, mas confiai seriamente que sois escol-
hidos para que se cumpra esse plano de salvação. 

O mundo receberá do PAI a misericórdia divina, mas somente se cum-
prirdes a vossa missão e confiardes.Por que estais a duvidar, não sabeis que foi 
assim desde o princípio?

Tudo está sob o poder do PAI e é de sua vontade que aconteça na terra a 
realização desse plano e assim se cumpra toda a misericórdia sobre a humanidade. 

Não deveis pensar que sois vós que realizareis tais coisas, pois da parte 
humana nada conseguireis.Somente o poder do alto que vos foi concedido, é que 
realizará muitas maravilhas. Se pensardes que é de vossa parte, que assim pro-
cedeis, estais a vos enganar e duvidar do Criador, ELE que é Força e Poder procede 
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assim desde o principio. Deveis obediência ao PAI e assim cumprir toda a sua von-
tade, se não procederdes assim não se cumprirá a vontade do Criador. 

E EU vos digo, que tereis, um dia, de prestar contas da vossa incredulidade 
e de vossa missão. Uni-vos sempre mais e mais com a vontade do PAI, prestai aten-
ção a tudo o que vos pede e deixai-vos guiar. 

Acreditai que existe um DEUS que vos criou e vos gerou em um só espírito. 
Por que então duvidais que sois escolhidos para cumprir todo esse plano 

de salvação?
Se basta um sinal da cruz para remir todo um mundo, se confiardes e le-

vantardes vossa mão, confiando, que é o SENHOR que assim se manifesta, tudo 
se realiza. 

EU SOU O SENHOR, o PAI e Mestre que estou com generosidade vos 
instruindo, confiai e tudo se realizará.

               

EU SOU O SENHOR, a Verdade e a Vida. 
SOU o Mestre e tudo faço. Ando convosco a cada passo, a cada momento. 
Sois para MIM amados e queridos. EU vos conheço desde o princípio. 
Quero falar-vos que a vós foi confiado um mistério inexplicável e santo, só 

através dos acontecimentos é que podereis perceber essa divindade. 
O mundo precisa conhecer qual o tamanho e o poder desse Dom precioso 

do PAI.Ainda mais um tempo e devereis partir para levar ao mundo todo o conheci-
mento, todo o poder desse Dom. 

Ide em busca das ovelhas dispersas e reuni-las para que todas conheçam 
seu Pastor. Ainda um tempo, mas já não muito mais, é preciso derrubar todos os 
templos que se encontram em ruínas para construir novos templos de AMOR e Paz. 

Permanecereis algum tempo em silêncio, mas já se aproxima a hora em 
que o Filho do Homem voltará, para destruir tudo que se encontra em ruínas e fazer 
crescer ramos novos que produzam cem por um. 

Trarei o mundo de volta ao PAI, assim como ELE o formou, e que todo ser, 
tudo que NELE contém, O glorifique para todo o sempre. 

Preciso de forças humanas para levar por toda a parte a Santificação. 
Venho em divindade com o PAI e o ESPÍRITO SANTO, é um mistério Santo 

e forte que deve acontecer em meio a todos.
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O mundo está coberto pela destruição, é chegada a hora de trazer de volta 
todos os Filhos do PAI. 

A imagem que essas palavras produzem é de desconfiança, porque nin-
guém conhece o PAI. EU vos afirmo, já se aproxima a vinda da salvação, a vinda 
daquele que ressuscitou dentre os mortos, para restaurar toda a casa de MEU PAI 
e a entregarei limpa, sem nenhum vestígio de impureza,  restabelecerei entre o Céu 
e a Terra uma só divindade.

   

Eis o que diz o SENHOR: SOU O SENHOR doador da vida nova. Agora 
estais a vos preparar para uma grande missão, o mundo vos espera para encontrar 
o caminho de volta ao PAI. A vossa missão será levar a vida nova para todas as na-
ções. É preciso que se vá em busca de toda ovelha e a traga de volta ao seu campo 
onde encontrará pastagem nova e lhe seja restituída a Vida de Esperança e Paz. 

SOU O SENHOR que estou a espera de cada um.

   SOU O SENHOR, a Verdade e a Vida. 
SOU o que veio e que voltará para remir o mundo, para realizar o encontro 

entre o Céu e a Terra. SOU a salvação, a porta aberta para o PAI. SOU a Luz do 
mundo e o mundo não ME conhece. 

O mundo se encontra nas trevas, na escuridão. 
Quero vos falar como deveis prosseguir em poucos dias, quando em vós se 

encontrar completa a divindade do PAI. 
Quando estiverdes totalmente revestidos pelo poder e a glória do alto, dev-

eis ser luz para o mundo, tudo vos será concedido. 
O mundo precisa desse Dom precioso do PAI e é através de vós que se 

estenderá por toda parte a Verdade e a Paz. 
Ainda um tempo, mas já não muito mais e devereis levantar como estran-

hos em meio a todos, como rebentos que soltareis raios de renovação por toda par-
te. Aguardai ainda um sinal para que se manifeste o poder e a misericórdia divina. 

Vereis resplandecer a honra e a glória para todo o sempre, é através desse 
mistério que chegará a todos a reconciliação entre o Céu e a Terra. É através des-
sa Obra divina que habitará em meio a todos, a mansidão, o poder e a glória do 
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Criador. 
Vós sois como criaturas celestes que vos moveis sobre a terra, já não vos 

pertence o querer, estais sujeitos a MIM e a MIM pertence essa Obra. 
Se quiserdes ME seguir, sede mansos e sujeitos às minhas leis, se assim 

achardes impossível parti e deixai-ME pois vos quero disponíveis e dispostos para 
a missão que vos confiei. 

Não vos será permitido servir a DEUS e às coisas, deveis refletir seria-
mente em vosso compromisso. 

Deixai tudo que vos impede e segui-ME para que o PAI possa concretizar 
essa Aliança entre o Céu e a Terra. 

Não vos enganeis com as coisas que passam, mas dedicai-vos às que não 
passam e que levam para a vida nova. 

EU assim vos falo para que o tentador não vos importune e para que saibais 
que para seguir-ME não basta apenas querer, é preciso ser forte e ter espírito de 
coragem, estar dispostos e confiar no Criador Eterno, entregando-vos totalmente à 
sua vontade e à sua obediência. 

O mundo vos espera. EU vos lanço como cordeiros em meio aos lobos, 
estai preparados.

 

SOU O SENHOR DA VIDA, SOU a Paz que o mundo não conhece. 
Quero assim vos falar quando em vós se manifestar total confiança no PAI, 

tudo se tornará maravilhoso. 
Esse Dom vos será uma dádiva vinda do Céu, é através desse mistério que 

voltarei aos Filhos MEUS.
É através desse poder que a vós é concedido, que se derramará sobre 

todos, os benefícios do PAI.
Neste caminho toda ovelha desgarrada chegará ao PAI.
Não sabeis como isso se fará, mas a vós darei todo saber, passo a passo. 
Nada vos será dado a conhecer sem que chegue a hora, tudo vos vêm do 

Pai e só a ELE cabe o poder e o conhecer desse plano. 
Ainda assim quero vos falar como a discípulos que servem com AMOR e 

Confiança.
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Agora, como no princípio, quero realizar com MEU povo uma Aliança Eter-
na. SOU O SENHOR que volto a Terra para santificá-la, para levar de volta todos os 
Filhos MEUS. Vou falar-vos da profundidade desse Dom, desse mistério, é como um 
raio de luz que penetra em meio às trevas e ilumina toda a escuridão. 

E o FILHO, é o PAI, é o ESPÍRITO SANTO, é toda a Corte Celeste em 
união, se transportando em favor de toda a humanidade. 

Entregarei ao PAI Criador tudo o que a ELE pertence, tudo LHE será de-
volvido pura e santamente para que glorifique o seu nome por toda eternidade. 

Tudo a Ele pertence. 
Vim humanamente mostrar o caminho, venho divinamente para remir a to-

dos e COMIGO se une todo o reino celestial, toda a potestade divina. 
Preciso de cada um de vós para completar assim esse mistério Santo. 
É através de vós que toda humanidade receberá a misericórdia. 
É através desses pequenos arbustos que se reunirá todo rebanho junto do 

alento do Pastor. Preparo-vos intensamente para que quando chegar a hora não 
pereçais, mas divinamente vos ajunteis à força celeste para então glorificar e louvar 
ao Senhor Rei de todo Universo.

  

ESTOU cansado, triste, envergonhado, maltratado, pisado, tudo porque 
ME falta a Compreensão, o AMOR, a Fé dos Filhos MEUS. 

Não ME aceitam, não ME buscam, não ME procuram, não ME escutam, 
não ME querem aceitar coma salvação, como irmão, como amigo. 

Vim mostrei o caminho, padeci, sofri por todos, fiz tudo o que o PAI ME pe-
diu, dei MINHA vida por todos, mas continuo esquecido. Deixei belos ensinamentos, 
deixei todas as linhas para seguir o caminho até o PAI, mas aí esta um mundo cheio 
de ódio, de violência, de rancor como no tempo dos pagãos que não conheciam o 
DEUS verdadeiro. Agora volto para reunir novamente todo o rebanho e a eles pedir 
contas. Venho para em um plano Santo do PAI, renovar toda a criação, para nova-
mente trazer todos de volta ao PAI. 

Unido à TTRINDADE SANTA venho para realizar uma união plena entre o 
Céu e a Terra. Preciso de vós para fazer morada em meio a humanidade, mas vos 
quero disponíveis e seguros para essa missão, para que tudo o que for da vontade do 
PAI se realize e se concretize. É preciso ser totalmente livres para que o PAI de vós dis-
ponha totalmente e assim realize o último Plano que tem para com os Filhos SEUS. O
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mundo desconhece esse mistério em que a mansão celeste se fará presente e em 
que em divindade virá sobre a terra, a vinda gloriosa do santificador, para que tudo 
seja entregue ao PAI assim como ELE a formou e a Criou. 

EU quero que vós fiqueis dia e noite a disposição do Plano do PAI, para que 
nada se disperse, ficai muito atento para tudo se realize conforme a vontade do PAI. 

Quero vos pedir toda atenção, pois o maligno está se utilizando de pessoas 
que participaram de cursos, para atacar o Carisma e formar grande confusão.

Existem algumas pessoas tomadas pelo mal e que espalham rumores entre 
todos e  leva até os sacerdotes; 

Reuni-vos e façais  em silêncio orações fortes e expulseis o maligno para 
que ele não devore o rebento que vem germinando e que vai varrer todo o mal. 

Ficai atentos, ele não vos pode atacar, pois sois protegidos pelo PAI. 
Está como um lobo a atacar as pobres criaturas indefesas e através dessas 

criaturas quer gerar todo o tipo de confusão, para pôr a perder. 
Portanto, tomai consciência dessas coisas e com calma procurai eliminá-lo 

e destruí-lo, estarei convosco e tudo se realizará conforme a vontade do PAI. 
Para isso pedi e continuo a pedir: quero somente os fortes de espírito, não 

serão necessários muitos, mas que realmente lutem com coragem e confiança, 
acreditando que realmente tudo vem do alto e que tudo é um Dom do PAI.

Assim vos falo e conduzo para juntos realizarmos esse plano, esse mistério 
divino e santo. Sois MEUS e EU SOU do Mistério Divino, formamos um só corpo e 
um só espírito.O mundo será renovado e entregue nas mãos do PAI Criador. 

Receberá toda honra e toda glória para sempre. Amém

  

SOU O SENHOR, o Salvador do mundo.
Tudo quero, tudo posso. SOU o que veio e o que vem em nome do PAI para 

remir toda a humanidade, toda a criatura criada à imagem e semelhança do PAI. 
É preciso unir as forças para lutar e vencer todo o mal, toda injustiça, toda 

falta de Fé.A vós está sendo enviado do alto um mistério inexplicável com palavras 
humanas, é só com a força divina que podem compreender esse Dom, porque é 
divino e incompreensível ao homem. 

Somente sendo totalmente tomados pela força divina é que podeis com-
preender e  experimentar o raio de força e luz que vêm da fonte divina e celestial. So-
mos um no PAI e em seu plano formamos um corpo único em um Dom de AMOR e
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Paz. É esse plano que deverá salvar toda a terra e com confiança Fé tudo 
acontecera.É preciso confiar plenamente que há um poder imenso, Santo e que só 
sob esse poder o mundo receberá a graça da Paz e do AMOR. 

Mas é necessário que vós, como humanos, façais a vossa parte, que é sim-
plesmente aceitar e ME seguir e deixar-vos conduzir pela mão poderosa do Criador. 

Em breves tempos o mundo será liberto e entregue ao PAI são e salvo, as-
sim como ELE o criou perfeito, sem mancha, sem injustiça, sem pecado. 

Quando isso acontecer virá o dia glorioso em que tudo se transformará e 
tudo será um jardim pacífico e cheio de AMOR. 

Esse dia está próximo, é como um piscar de olhos. 
Para que tudo isso se torne realidade, deveis confiar plenamente no PAI. 
Ficais a duvidar: mas como acontecerá em meio a tantas injustiças, em 

meio a tanta dor? 
EU vos digo: tudo não passa de um sopro para o PAI, tudo se transformará 

como o cantar de um pássaro ou como um raio de luz, para O Todo Poderoso, basta 
querer. Não vos preocupeis, somente sede obedientes e o resto é pela mão do 
Altíssimo. Sois representantes de toda humanidade, estais aptos para o PAI, assim 
como fui o SEU FILHO predileto, também vós sois novos Filhos em um rebento, que 
a humanidade desconhece. 

Assim como o PAI ME enviou, sois enviados para cumprir tudo o que se 
predestinou desde o princípio e assim será e se cumprirá.

SOU o tronco e vós os membros, SOU o sopro e vós a vida, VIM e em 
vosso meio faço morada, atravessei-vos, mostrando-vos a paixão. 

Agora é motivo de alegria para todos, pois é mais um passo em frente, vou 
preparar-vos para que o encontro entre vós e a divindade seja permanente e divino. 

EU estou convosco e permanecerei convosco, tudo por causa da obra divi-
na que vem do Pai. Estou convosco e vos preparo como a MEUS discípulos. 

A missão deles foi, levar ao mundo todo conhecimento, dos MEUS ensina-
mentos, da MINHA doutrina, também a vós peço que ponhais em prática tudo o que 
deixei no LIVRO DA VIDA. 

Mas ainda mais, a vossa missão é de purificar, de levar o mundo em uma 
santificação total.A eles deixei os ensinamentos, a vós venho trazer uma missão que 
foi predestinada para o tempo presente e que fostes escolhidos assim como escolhi 
os MEUS discípulos. Fui ao PAI e voltei para que se complete a MINHA missão, 
assim ME instalo na humanidade por meio de vós, criaturas escolhidas para
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essa missão de AMOR e Paz. 
Agora já em unidade com o PAI e o ESPÍRITO SANTO, com os Anjos e 

Santos, formamos um corpo místico em união com a Terra e tudo o que ela contém. 
Existe um plano maior e mais divino que este? 
EU vos afirmo que “NÃO”. 
Esse plano começou desde o início do mundo e até agora não se 

concretizou.É chegada a hora em que tudo será reunido, desde o maior até o menor 
para ser santificado. Assim a Paz, o AMOR, a Verdade reinarão em meio aos corações.

   
De agora em diante vou escrever no coração de cada Filho MEU. 
Vou levantar a mão e expulsar toda a maldade que existe em cada um. 
Vou mostrar tudo o que o impede de chegar até o PAI. 
Vou revelar o MEU segredo a cada um, derrubarei tudo o que é mentira 

para que somente o AMOR do PAI more em cada coração. 
Vós vereis muitas coisas estranhas acontecerem de agora em diante, pois 

voltei para eliminar todo o mal. EU mesmo faço tudo o que é da vontade do PAI. 
Tenho a vós, pois sois MEUS membros, onde EU reino como o tronco. 
Assim está se cumprindo todo plano do PAI e todo mal é colocado debaixo 

de MEUS pés. Vós estais serenos e calmos, assim deveis permanecer sempre, 
mesmo diante das situações mais difíceis, pois havereis de presenciar muitas coisas 
acontecendo, mas não vos inquieteis. 

SOU EU o SENHOR que em unidade com a Divindade estou a varrer tudo 
o que se manifesta contra a vontade do PAI. Que tudo se cumpra e assim se faça.

Vou falar-vos o que escrevi na areia, o mundo desconhece esse plano, mas 
a vós é dado em divindade esse AMOR, esse Dom. 

Agora como rebentos estais prontos para crescer em meio a todas as na-
ções. Já se encontra em cada um de vós, instalado o AMOR Santo do PAI, nas 
profundezas de vosso ser está a harmonia, a força da TRINDADE SANTA. 

Sois plantas divinas em meio à natureza, em meio à criação do PAI. É através 
dessas plantas que o mundo receberá a remissão de todo mal, de todo pecado.
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SOU O SENHOR, SOU a Verdade, SOU o trono e vós os rebentos. 
SOU o Pastor e vós as ovelhas que descansam nas verdejantes pastagens 

em paz, em harmonia, em união com tudo o que o PAI formou na natureza e com 
toda criação. Ainda um tempo de descanso para vós, mas já se aproxima a hora em 
que deveis partir em missão e em busca das outras ovelhas. 

Já se aproxima um tempo em que o Mestre vos quer em uma luta unitária, 
com toda a corte celeste, participareis todos em divindade e união, onde vós sois 
como rebentos, estendereis vossos ramos de força e de luta por toda a parte.

 Agora vos preparais e estais a caminho para o encontro com a divindade 
eterna para vos darem as mãos em um mesmo espírito, em um mesmo plano.

Chegará a hora em que como humanos e em união com o Divino, tudo vos 
será apresentado e juntamente com a mansão celeste deveis purificar e entregar ao 
PAI para SUA honra e glória. Quando isso se tornar realidade então descerá sobre 
toda a terra a misericórdia eterna, a paz envolverá todos os lugares. 

A vós está sendo enviado do alto uma missão sublime, como foi deixado 
aos Apóstolos quando parti.A eles deixei a missão de anunciar e levar a todos o 
evangelho, a vós dou outra missão, de redimir, de purificar, de renovar tudo em um 
plano novo para devolver ao PAI Criador tudo como ELE formou pura e santamente. 

Dou-vos instruções como as dei aos MEUS discípulos, estou junto con-
vosco nessa missão de Paz e AMOR. Devo nascer novamente em meio a toda hu-
manidade, não humanamente, mas divinamente  em união com o PAI e o ESPÍRITO 
SANTO. Tudo o que for contra o humano deve ser destruído, tudo o que for mentira, 
deverá se tornar verdade, não mais existirá injustiça, desamor, discórdia, tudo pre-
cisa se tornar Paz e AMOR. Cairão todas as barreiras que se levantam contra a 
vontade do PAI, não ficará nenhuma só em pé, tudo será destruído, será derrubado, 
tudo que atormenta o homem será transformado em bênçãos divinas. 

Mas conto somente convosco para destruir todas essas injustiças para que 
o mundo seja transformado em um paraíso. Vós sois os representantes diante de 
DEUS, tudo está em vós, para isso recebeis das mãos do Criador toda essa missão. 

Esse plano vos foi confiado e entregue para que se cumpra toda a vontade 
do PAI, tudo é simples se estiverdes em total confiança no que o PAI vos confiou e 
se acreditardes plenamente no Criador. Deixai DEUS ser em cada um de vós e tudo 
se transformará, deveis ser simples e humildes para que o PAI realize através de vós 
todo o SEU Plano. Estou em cada um de vós para realizar toda a vontade do PAI, 
em união com o ESPÍRITO DA VERDADE e com a proteção da SANTA MÃE 
DO CÉU. SOU O SENHOR e Mestre que convosco vivo e reino para sempre.
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SOU A MÃE, SOU a protetora de toda a humanidade. 
Quero ME dirigir especialmente aos Jovens de hoje. 
Queridos Filhos, MEU coração está repleto de bênçãos e graças para cada 

um que as pede, estou a esperar a cada um dia e noite, peço que se voltem para o 
caminho de MEU FILHO para assim formarmos uma Família Santa. 

Quero queridos filhos, pedir que não vos deixeis enganar pelas falsas e 
mentirosas fantasias que o mundo vos apresenta, são obras do astucioso satanás. 

Não vos deixeis levar pelas mentiras, pelas drogas e pelos vícios, tomai 
cuidado, vós que sois as dádivas do Céu, estais sendo devorados e engolidos pelo 
assustador dragão, e mortos para DEUS. 

Queridos Filhos, usai tudo o que o PAI vos deu, a inteligência, a vida, a 
natureza para formar um Jardim perfumado e onde cada um de vós deve ser como 
uma flor cheia de perfume e beleza. 

MEU coração se cobre de dor a cada momento por ver tantas e tantas vidas 
serem ceifadas pelas drogas, pelos vícios, pela falta de Amor nessa preciosidade 
que e a vida de cada um de vós. Tantas e tantas Almas que a cada momento são 
devoradas pelo fogo eterno. 

Acordai e vede como a vida é bela e mais ainda, em união com o Pai Cria-
dor. Procurai andar sempre pelo caminho que MEU FILHO vos deixou, uni-vos em 
AMOR puro e lutai contra tudo o que for destruidor e maligno, buscai os outros que 
estão a se perder. 

EU estarei sempre ao vosso lado como andei com MEU FILHO e hoje jun-
tos caminhamos para conquistar todos os filhos e trazê-los de volta ao PAI ETERNO. 

Não desanimeis, mas sempre mais e mais, procurai deixar tudo o que for 
mentira e viver somente a verdade. 

SOU A VOSSA MÃE, vos abençoo e vos protejo sempre. 
AMO-vos e guardo-vos em MEU Coração.
  

Quero revelar novas palavras sobre a vida nova que começa a nascer 
em cada um de vós, estais sendo revestidos com o ESPÍRITO NOVO que vem do 
TODO PODEROSO.Dentro de cada um está se manifestando a Graça, o AMOR, a 
Paz, a Verdade e a Luz.

Estais sendo acolhidos pelo PAI e transfigurados em relâmpagos fortes, que 
se espalharão por toda parte.Assim o PAI com sua Divindade toma posse definitiva de
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cada um e faz aí morada eterna como templos Divinos, onde o PAI com sua divin-
dade põe toda sua confiança. 

De agora em diante tudo em vós deverá ser Paz, AMOR e Verdade, pois 
acha-se em cada um a Divindade Santa, concluí-se o Carisma em cada um, estais 
aptos para partir em missão e estais prontos para o mundo.

Assim começa a etapa final dessa Obra divina, em que deveis enfrentar 
com todo AMOR e Confiança as desordens de toda humanidade. 

A primeira, a Segunda e a Terceira Obra acham-se concluída em cada um 
de vós.

Agora tendes a missão de transformar, de purificar toda humanidade.
Fostes escolhidos e não foi por acaso que o PAI assim o fez, desde o 

princípio o PAI se revelou ao mundo através de SEUS escolhidos. 
Agora em que toda criação está em perigo, em que tudo está se aniquilando 

em desamor e injustiças, o DEUS TODO PODEROSO vem enviar da sua bondade 
todo esse Dom em favor da Terra e a vós confiou todo esse plano, toda essa missão. 

Começa agora todo um processo de transformação, de santificação. 
É através de rebentos novos que o PAI chegará com toda sua misericórdia 

a cada Filho SEU. 
Foi enviado todo um saber, toda uma ciência vinda da fonte divina, agora 

prontos e entregues totalmente ao Plano do PAI CRIADOR.
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SOU O SENHOR e Mestre, SOU a Luz do mundo e vós, sois MEUS escol-
hidos. EU assim vos falo, o mundo está passando por um momento de angústia e 
desolação, agora chega o tempo da conspiração entre o humano e o Todo Poderoso. 

Se desencadeia uma atitude altamente rebelde por parte dos Filhos do PAI, 
atitudes selvagens transformam a natureza humana, em animais piores que selva-
gens, fazendo uso da razão para assim manifestar todo repúdio diante dos olhos do 
Criador. É chegada a hora de eliminar tudo o que é contrario a criação, tudo o que 
está eliminando a verdade, a justiça. 

O TODO PODEROSO envia a terra esse plano de salvação e de santifica-
ção, para assim transformá-la e torná-la Santa e Plena em AMOR e Verdade, para 
isso envio em vosso  socorro os Anjos e Santos, todas as almas benditas e toda 
divindade. Tudo se une em um abraço de Paz para transformar tudo em um Paraíso 
Celeste. 

EU venho em atitude de mansidão e assim levo tudo o que é obra do PAI 
diante de SEUS olhos. 

Não devereis esperar-ME em pessoa, divinamente como FUI, agora mais 
divinamente volto para tudo entregar ao PAI, dono de todas as coisas, a ELE tudo 
pertence e tudo voltará.

Vós estais assustados e quase não conseguis acreditar em tudo o que vos 
tenho dito, mas deixei-vos este aviso que um dia voltaria para reunir todo rebanho. 

Aí estou e através de vós começo a fazê-lo, sois para MIM membros de 
um corpo comandado pela Divindade Santa, assim tudo o que vos for enviado será 
Verdade e se cumprirá a seu tempo. De agora em diante dar-vos-ei o mundo para 
que o transformeis e o purifiqueis.

ESTOU em vosso meio e não Me vedes?
Vou ME revelar ainda muitas vezes através de gestos, de palavras de ati-

tudes. Ainda muito tenho a vos dizer, mas a seu tempo. 
Desde o principio, desde a Primeira Obra, tudo precisa ser escrito para 

que as gerações futuras possam viver esse momento. Vou manifestar tudo desde o 
princípio a uma pessoa que se dispõe totalmente a este trabalho. 

Assim sendo, tudo deverá permanecer para sempre. Há um tempo entre o 
Céu e a Terra, esse é um tempo necessário para que tudo se cumpra. 

Ainda um tempo entre o Bem e o mal e logo tudo será entregue nas mãos do PAI.
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ESTOU aqui em vosso meio, tudo faço e tudo posso. 
Agora quero vos revelar uns segredos que só serão conhecidos de vós: é 

um grande momento para toda a humanidade o que está para acontecer, um ramo 
de redenção será lançado em meio a todos e um grande sinal se fará no Céu. 

Toda a humanidade poderá contemplá-lo, será um momento de espanto e 
de angústia, para muitos, acontecerá nesse instante um assombro que invadirá to-
dos os corações. Esse sinal será ouvido e visto em todas as nações, muitos o verão 
e se converterão, outros não o levarão em consideração, mas a vós afirmo que é a 
hora da graça para o mundo.

Nesse momento haverá uma luta entre o Bem e o mal e a divindade do Céu 
se farão presente para que assim se cumpra toda a vontade do PAI.

   

Muitos são os escolhidos, poucos os que permanecem. 
EU assim vos falo que o PAI tem um plano para cada um, mas poucos 

são os que LHE escutarão e O seguirão. A vós quero enviar toda a MINHA Paz, a 
MINHA gratidão, o MEU AMOR. Fostes chamados e escutastes a voz do Mestre, 
obedecendo-LHE e tudo fazendo conforme a vontade do PAI. 

Agora estais aproximando-vos do grande momento em que sentireis em 
vosso espírito a união plena. Tudo acontecerá em uma união em que a divindade 
tomará lugar definitivamente e repousará para sempre em um mesmo espírito de 
Sabedoria e Coragem. Em vós, descerá como em MARIA, a Bondade, a Nova Ge-
ração, a Semente de um Mundo novo e um acontecimento novo.

Essa semente precisa germinar e gerar um novo rebento, um novo acon-
tecimento em meio a toda humanidade.

O mundo passará por um gemido de dor e quando acordar estará em um 
ser novo, cheio de esperança e AMOR. Agora estais sendo envoltos por uma cama-
da fina e leve como um tecido de seda de alto valor, como estáveis no útero materno.

Já se rompe e dá sinais de um nascimento novo, em que a divindade em 
seu todo tomará lugar em cada um que assim o desejar. 

E depois de acontecer em vós, essa vinda nova, uma força brotará em meio 
a toda humanidade. Mas também o mundo precisa passar por esse nascimento 
para poder nascer na divindade do AMOR TRINDADE. É através de vós que isso 
acontecerá, deveis gerar um mundo novo, um AMOR Santo em meio a toda terra.
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SOU O SENHOR, SOU a videira e vós os ramos.SOU a VIDA plena que 
habita em cada um de vós. Quero-vos falar como acontecerá na humanidade, a 
volta para o PAI. Tudo será através desse plano que une o eterno com toda sua 
misericórdia, sua Divindade, sua força em união com a Terra, que tudo transformará 
e conduzirá ao PAI. É através desse plano que tudo se voltará ao CRIADOR. 

Unir-vos-eis ao mundo, em todas as direções, em tudo como o mundo se 
apresenta e assim unidos em Divindade com o Céu e eliminareis todo erro, todo 
pecado, toda destruirão.O mundo chegará a tal ponto de desespero e dor que mui-
tos lamentar-se-ão por um dia ter recebido o sopro de vida. 

Grande será a aflição, a angústia que rondará os corações, mas é preciso 
que assim se faça para que se converta todo rebanho. 

É através de vós que tendes o PODER TRINITÁRIO que se glorificará o 
Pai. É um caminho de união entre o Céu e a Terra, é um nascimento novo que toda 
humanidade experimentará. E quando isso  acontecer todo ser novo dará glórias 
ao CRIADOR, é o FILHO PRIMOGÊNITO que em um rebento novo vem em meio 
a toda humanidade. Eis a vinda esperada do SALVADOR: esse é o segredo que o 
mundo desconhece ninguém o sabe, assim deve permanecer em segredo até que 
tudo se cumpra.Não vos admireis se vos perseguem e caluniem, isso é necessário 
para que assim se manifeste a glória do SENHOR DEUS. 

É um mistério, um conhecimento dado a algumas pessoas, pois assim se 
cumpre toda vontade do PAI, não se deve manifestar publicamente, mas em seg-
redo e silêncio. É um Plano Santo que se manifesta e assim sendo não é do agrado 
do PAI que seja dado a conhecer publicamente. É preciso que se dê o tempo certo 
para tudo o que vem do alto, pois é Santo, é Divino, é TRINITÁRIO esse Dom, esse 
mistério. Ainda há entre vós, servos, que não são aptos a compreender e aceitar 
toda essa Divindade, assim vos peço, procurai permanecer em poucos, ainda há 
alguns indiferentes, a esses preparo lentamente, pois não são capazes de com-
preender todo esse Dom, são lentos precisam ir calmamente.

   
SOU SENHOR E MESTRE. SOU o peregrino, SOU o Caminho que leva ao 

PAI. Quando houver em vós toda Perfeição, contemplareis o mundo com olhos de 
Divindade, com o coração de AMOR, com o ESPÍRITO de SABEDORIA. 

O mundo está à vossa espera para ser transformado, liberto e entregue ao PAI. 
Tudo em vós está se transformando e se tornando profundamente límpido e puro para 
que em vós possa residir eternamente o Poder, a Divindade, a Força do ALTÍSSIMO
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Não duvideis em vossos corações, acreditai para que assim se cumpra o 
plano do PAI, sede humildes e aceitai tudo por Amor e com Amor, para que assim se 
cumpra toda vontade do ALTÍSSIMO.

EU assim vos falo e oriento, pois muitos de vós havereis de sofrer com o 
tentador, ele virá e se em vós não houver a Fé, não o vencereis, mas é preciso que 
luteis e o vençais para que reine o nome do TODO PODEROSO.

Já se aproxima de vós o tempo de vindimar, já está perto o grande mo-
mento da colheita, os operários já estão aptos para o serviço que o patrão a eles 
ordenou, para isso vos preparou e vos revestiu de roupagem nova. 

Prepara-vos um tempo propício e de duração eterna para que vos lanceis 
em união com tudo o que é Divino e Santo para a colheita. 

A vinha foi plantada, o SENHOR a regou por muito tempo, mas por falta de 
operários seus frutos se perdiam. 

Agora lançou mão de servos que a ele convém, tratou-os com AMOR e com 
muito cuidado para não machucá-los e lançá-los para a colheita que será de cem 
por um. E assim toda Terra e tudo o que ela contém dará glórias ao proprietário da 
vinha e assim se cumprirá.

  

ESTOU em vosso meio para fazer acontecer tudo o que é da vontade do 
PAI. Agora que vos unistes ao AMOR DIVINO, em vós se encontra uma canção de 
Amor e Gratidão. Ainda encontrareis lutas, mas de duração mínima e de fácil elimi-
nação. Age em vós a Força e o AMOR DIVINO, tudo em vós se transforma e tudo se 
torna Força, Luz, AMOR, Verdade, União completa com a Divindade Celeste. 

Agora estais atravessando um caminho onde somente os fortes e corajosos 
permanecerão, muitos não conseguirão atravessá-lo, ficarão em cima da montanha 
de onde verão as belezas, mas sem condições de desfrutá-las. 

Ainda permanecerei em vosso meio para vos ajudar a atravessar, mas 
atravessarão somente os que persistirem, vos levarei pela mão, mas é necessário 
ter Fé e Confiança e ir em frente. Se assim não for, nada poderei fazer. 

SOU O SENHOR E MESTRE que se unirá em um só AMOR, um só 
coração,  uma mesma Força, a unidade Divina e Eterna, tomará posse defini-
tivamente e em um mesmo AMOR transformará toda a face da Terra. Esta união 
entre vós e a TRINDADE já manifesta as primeiras alegrias, os primeiros sinais.
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SOU o princípio e o fim, o que veio e que voltará. 
SOU A VERDADE E A VIDA, já ME encontro em meio aos MEUS para 

realizar grandes coisas. O mundo ainda não está apto a ME receber pela segunda 
vez, mas vos preparei para em vós fazer morada e levar ao mundo toda salvação. 

Venho em total divindade, em completa união com tudo o que è celeste. 
Agora vos falo e assim deveis crer que sereis totalmente tomados pela 

Divindade Santa e nada mais vos atingirá, mas para que isso aconteça deveis ainda 
dar alguns passos.Nem todos chegarão, mas quero poucos que realmente sejam 
disponíveis, fortes e corajosos para que assim EU possa tomar posse definitiva-
mente. Deveis ser de um espírito corajoso e completo para que em união possamos 
formar assim um mesmo poder. 

Os que não conseguirem chegar, não estão dispostos a lutar e se encon-
tram parados, não vos preocupeis com eles, para que não aconteça também que em 
vós venha o desânimo ou a fraqueza. 

Deixai-os e ide em frente, para que se complete assim a seu tempo a união 
perfeita, a união entre o Céu e a Terra e assim se estabeleça a realização da Aliança 
Eterna. EU tenho pressa, muita pressa, esses poucos que permanecerem devem 
estar unidos permanentemente, deverá acontecer uma união plena e definitiva entre 
o humano e o celestial, assim se cumprirá todo um plano reservado para o presente 
tempo. Os que não chegarem ainda há um tempo para eles, não se encontram na fé 
pura e na confiança plena. Esses deverão ainda por algum tempo lutar e se decidir, 
assim vos falo e oriento. SOU SENHOR E MESTRE.

                                 

Quero falar-vos sobre o que vistes na praia. 
Mostrei-vos a terra prometida, assim como o fiz com MEU servo Moisés, só 

chegarão nela, se confiarem. Por falta de Fé Moisés não a possuiu, muitos de vós 
ficareis em cima da montanha de onde havereis de avistá-la, mas não a possuirão. 

O sinal no Céu vos foi dado para que pudésseis crer, foi a oficialização da 
Aliança Divina com a humanidade, a Terra recebeu naquele momento a semente da 
Obra Divina e Santa, foi lançado em toda parte, em toda terra e foi firmado no mundo 
todo o plano do CRIADOR. De agora em diante será conhecido por toda parte essa 
Obra Divina e Santa, esse Dom Precioso e o PAI fez a união com toda a Terra.
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Quero mostrar-vos como deveis ser unidos em um mesmo espírito, em um 
mesmo coração onde seja, em um mesmo coração humano e Divino para assim 
realizar todo esse plano de salvação e santificação do mundo.

É preciso ser tão unidos, mas tão unidos, que sejais um mesmo bater, um 
mesmo pensar, um mesmo agir, deveis ser um só coração no AMOR TRINITÁRIO.

O SENHOR toma posse definitiva e une todos em um mesmo AMOR, onde 
sereis abastecidos na mesma fonte de sabedoria e ciência, onde o Todo Poderoso 
passa a ser a fonte distribuidora de todo poder e de toda força.

O mundo precisa urgentemente receber desse poder, dessa força, a TRIN-
DADE SANTA vai agir sobre toda a humanidade, mas para que isso aconteça, pre-
cisa de uma união plena entre vós e a Divindade.

Devem bater juntos em um só AMOR, Mafra-Lages e formar assim a união 
eterna com o CORAÇÃO da SABEDORIA, para distribuir no mundo.

Tenho muita pressa que isso aconteça, uni-vos e EU vos mostrarei como 
farei.O PAI formou a Aliança com toda Terra em um sinal que vos foi apresentado, 
agora o Plano do PAI foi estabelecido em toda parte.

Vós sois os escolhidos para fazer acontecer esse Plano, é de urgência que 
isso se realize para assim se cumprir toda a vontade do CRIADOR.

   

Naquele tempo ensinei aos MEUS discípulos, hoje ensino a vós todo um 
ensinamento novo, não temais tudo vos vem do Altíssimo.

Seria impossível realizardes todas essas maravilhas se não vos mandasse 
da fonte de sabedoria, toda força e poder, se não vos viesse do alto, tudo vos é 
enviado do poder e da Ciência Divina.Prossegui em frente sem temor, com muita 
confiança, ainda muito vos será dado a saber.É urgente que se cumpra o Plano do 
PAI, é de muita necessidade que o mundo receba desse Dom, desse poder.

Agora vou revelar-vos por algum tempo ainda como deveis prosseguir, mas 
quando em vós se fizer presente o AMOR Divino, já não será necessário tantos 
ensinamentos.Tudo em vós se fará, tudo em vós brilhará e já será a Força Divina 
atuando através de cada um.Em cada coração se encontra a paz, a harmonia, a luz, 
a Divindade Eterna e Santa.Todo vosso agir será uma manifestação Divina, enviar-
vos-ei uma doutrina Santa e Profunda, com poucas palavras.

Agora já está muito perto o tempo que vos separa do lugar Santo, al-
guns já sentem os primeiros sinais, mas ainda deveis permanecer unidos em
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um só coração, em um só espírito, em um só AMOR.
A Divindade Santa vos levará até junto do PAI e de toda sua Corte Celeste, 

será unido o humano ao Divino, para assim juntos trabalhardes em uma mesma luta 
de AMOR e Paz. 

Vosso coração deverá bater em um mesmo amor, com o coração de bon-
dade e misericórdia do Altíssimo.

   

A TRINDADE se fará presente em meio a humanidade, em toda parte 
haverá espanto, em toda parte quando a Força TRINITÁRIA se manifestar será re-
colhido parte ao celeiro Eterno, outra parte permanecerá.

Agora se aproxima esse tempo em que descerá sobre todos a Divindade do 
PAI, é preciso que aconteça uma transformação por toda parte.

   

Farei-vos passar por uma prova, passarás pelo fogo para que possais pisar 
na Terra prometida com o ESPÍRITO de Firmeza.

Far-vos-ei passar por momentos difíceis, dar-vos-ei pesado fardo, enfren-
tareis uma luta de dor e sofrimento, tudo se distanciará, experimentareis o gosto 
amargo do fel, se suportardes e abraçardes tudo com amor dar-vos-ei o AMOR 
SANTO e Divino.

Se não suportardes tudo com Dignidade e Ternura devereis permanecer 
por um tempo na luta.

Passareis pelo sofrimento e pela dor, mas é necessário que assim se cum-
pra, para provar vossa fé e a vossa confiança.
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SOU O SENHOR, SOU A VERDADE, SOU A VIDA, SOU A MÃO PODER-
OSA que descerá sobre toda a Terra em união com o AMOR TRINITÁRIO para de 
uma vez e para sempre derrotar todo o mal, para derrubar todo templo em ruínas e 
construir um templo novo e Santo.

Agora vós andareis depressa para chegar à União Divina, é preciso que 
assim se cumpra, quando entrardes na Terra Santa e vos unirdes em um mesmo 
AMOR, partireis pelo mundo que passa por um grande gemido de dor e ainda será 
maior.Preciso de vós para suavizar o sofrimento da humanidade.

Quando se fizer presente a Força Divina em vós, então sereis luz para o 
mundo, não mais serão necessários tantos ensinamentos, pois deveis ser um em 
AMOR com a TRINDADE.

Uni-vos para assim formar Aliança Eterna entre a vossa Comunidade e a 
Divindade.Essa união fará com que tudo comece em um rebento novo, será ne-
cessário acontecer essa união para transformar toda face da Terra.

De agora em diante deveis unir-vos sempre, Lages e Mafra, para que não 
seja necessário voltar e assim com passos largos chegar a União Divina.

Os jovens têm o seu tempo, ainda caminharão lentamente. Mas a vós falo, 
tenho pressa, muita pressa.

Não vos preocupeis com os Sacerdotes, tudo está sendo preparado para 
que a Igreja-estrutura, a Igreja-lei, vos acolha.

Não deveis preocupar-vos com essas coisas, mesmo que aconteçam, ai-
nda deveis permanecer escondidos sem que eles o saibam.

O vosso poder, a vossa força faz maravilhas por toda parte, porque não sois 
vós que estais a trabalhar, mas sim a TRINDADE que em vós faz morada.

Sois somente instrumentos nas mãos do AMOR DIVINO e contra ele nin-
guém pode, assim sendo, uni-vos e deixai-vos conduzir e tudo se fará conforme a 
vontade do PAI.

Assim se cumpre todo um plano que desde o principio o PAI predestinou.
Por que em vossos corações ainda existe dúvida?
Por acaso não pertenceis ao Pai? E assim sendo, não pertence a ELE a 

escolha ?Assim como desde o principio tirou do meio de todas as raças, pessoas 
que a ELE convinha, assim também vem escolher-vos e entregar-vos uma missão, 
deveis, portanto, acreditar e confiar para que se cumpra todo esse Plano maravil-
hoso e Santo
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SOU O SENHOR DA VIDA, SOU O SOPRO DE ESPERANÇA E PAZ, SOU 
A VIDEIRA, vós sois os ramos.

Tenho tudo para vos dar, tenho o AMOR e a Verdade.
SOU o caminho que leva ao lugar Santo.
EU tenho o que todos procuram e tenho em abundância.
Quero falar-vos e ensinar tudo, como deveis prosseguir.
Agora já estais muito perto do momento em que havereis de vos unir ao 

AMOR DIVINO e se fará morada definitiva o Eterno e Poderoso AMOR.
Não mais sereis vós, mas em cada um se fará presente a TRINDADE 

SANTA, não sereis vós que deveis decidir por vós mesmos, mas sim O que vier 
habitar-vos.Em pouco tempo o AMOR TRINITÁRIO descerá sobre cada um, então 
encherá o vosso coração e o vosso espírito será tomado por um poder imenso e 
assim acontecerá a união plena entre o Céu e a Terra.

A TRINDADE virá sobre toda a humanidade e removerá toda mentira, tudo 
precisa se tornar Verdade e AMOR, mas para que isso possa acontecer é preciso 
que se complete todo o percurso que ainda vos separa da Força Divina.

Agora vos quero sempre unidos, é preciso que aconteça essa união, to-
das as vezes que receberdes instruções para que se aproveite todo o tempo e não 
seja necessário voltar, uni-vos, Mafra e Lages e vice-versa e tudo acontecerá em 
seu devido tempo.Depois de entrardes no plano novo do PAI, dar-vos-ei outras in-
struções para continuardes e assim partirdes ao mundo.

Não podeis imaginar como tudo acontecerá, deveis, portanto agora vos 
unir.Vós primeiro, depois os jovens, para quando chegar o grande Pentecostes, es-
tejais unidos em um mesmo AMOR, em um mesmo espírito, em um mesmo coração 
e assim presenciareis os acontecimentos que sucederão em Paz e Harmonia.

Sentireis o gosto, as alegrias de se encontrar em União com a Divindade.
EU vos falo, a TRINDADE descerá e tomará conta de cada um de vós.
Ficareis eufóricos de amor e inebriados de felicidade.
Não mais sereis vós, mas o AMOR DIVINO em vós que governará todo 

vosso querer, todo vosso saber, todo vosso ser, pois habitareis o lugar Santo.
Tudo vos é dado em um mistério que se revela em seu tempo.
Agora chega a hora de um mistério preservado ser no momento presente, 

assim o PAI envia todo um saber, todo um poder, para destruir toda mentira e fazer 
brilhar a verdade que vim ensinar a todos.Não pergunteis como isso se fará, pois é 
da fonte de sabedoria que sairá o sopro de salvação e de paz para todos.Afirmo-vos 
que sois uma ponte entre o Céu e Terra.É isso que o PAI deseja de vós
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Dou-vos o Poder e a Sabedoria Divina, mas quero-vos inteiramente para 
MIM, para que assim seja feita a vontade do PAI.

A TRINDADE virá fazer morada eterna, somente quando vos entregardes 
totalmente à disposição do PAI e assim o PAI possa contar inteiramente com cada 
um.É preciso ser inteiramente do PAI, para que assim se cumpra toda vontade Divi-
na.Estais a relutar com muitas coisas, mas uma só é necessária: que vos entregueis 
totalmente ao Plano do CRIADOR.

Permanecereis no mundo, mas já a ele não mais pertenceis, tudo em vós 
precisa ser Divino e mostrar sinais de santidade e que haja em cada um, a força, o 
poder da TRINDADE SANTA.Não vos será permitido contradizer todo esse plano, 
deveis dar testemunho de fé verdadeira e de esperança eterna, mesmo que seja 
necessário doar a própria vida.Não desanimeis ou fraquejeis, é preciso, ser um ver-
dadeiro escudo de força e coragem nesse Plano do CRIADOR.

Encontrais lutas, ainda encontra-se em vós os dois senhores, mas deveis 
desfazer-vos de um e servir somente àquele a que vos convier.

A escolha pertence a cada um, sois livres, mas a vós afirmo que sois escol-
hidos para esse Plano do PAI, o mundo está a esperar por esse Plano.

   

Quero falar-vos como será no mundo, quando vier o sopro da TRINDADE, 
será uma invasão.Por toda parte haverá desespero a tomar conta de todos os po-
vos, tudo acontecerá como um vento que soprará velozmente em todas as direções 
será de uma força imensa.

Está se aproximando o tempo em que tudo isso acontecerá.
Chegará o momento em que a TRINDADE se derramará sobre toda hu-

manidade, será como uma tempestade derrubando tudo e a todos e quando nova-
mente abrirem os olhos verão as maravilhas do SENHOR.

Será uma luta tremenda entre o bem e o mal, onde o poder imenso do 
AMOR TRINITÁRIO será o vencedor e permanecerá para sempre.

Preciso de escudos para que assim possa agir em meio a toda humanidade 
e que aconteça entre o humano e o Divino a União Plena e Santa, para assim reali-
zar-se em toda parte.O mundo receberá através de vós esse plano de salvação e de 
santificação.É um Plano Imenso e Santo que se reserva para o tempo presenteA TRIN-
DADE se fará presente por toda parte, começando a varrer todo o mal, toda injustiça 
que se encontra em meio a todo clero, em meio a toda doutrina.Não vos admireis com
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o que ouvirdes, ou que vossos olhos virdes, é o começo da varredura do vendaval.
Será necessário derrubar todo templo em ruínas e restabelecer a verda-

deira fé, a verdadeira palavra nos corações.
É preciso que o verdadeiro AMOR venha morar em meio aos MEUS 

seguidores.
É a Força TRINITÁRIA que virá sobre todos e assim todo joelho se dobrará 

e dará glórias ao CRIADOR.

   
O PAI enviou ao mundo primeiramente seu Servo Moisés, que por falta de 

fé não conseguiu retirar o povo do Egito.
Depois enviou seu FILHO ÚNICO para ensinar e mostrar o caminho de 

volta ao PAI, mas ao chegar seu tempo o PAI o elevou ao Céu, foi morto, ressuscitou 
e glorificado se elevou para junto do CRIADOR.

Agora voltou trazendo ao mundo esse plano último em que se unem, em 
uma verdadeira luta, a TRINDADE, a Divindade Celeste e toda a humanidade.

Será uma União Perfeita onde o poder do alto será o vitorioso, mas precisa 
do humano para que assim possa residir em meio a todos.

Para isso deveis confiar plenamente e entregar-vos totalmente a essa 
missão, como desde o principio o PAI se utilizou do humano para trazer seu Plano a 
Terra, também agora não vos dispensará.
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Só o AMOR TRINDADE será capaz de remover toda maldade do mundo.
Só O AMOR TRÊS VEZES SANTO é que tem força e poder para derrubar 

e derrotar o mal o eliminando para sempre da face da Terra.
Unem-se à TRINDADE e a Terra, unem-se o humano e o Divino em uma 

aliança eterna e juntos lutarão para destruir para sempre toda mentira e formar em 
meio a toda humanidade um manto de Paz e de AMOR, para isso tenho confiado 
todo o saber, todo esse mistério a vós.

Quero agora falar, tenho muita pressa que se concretize todo esse plano 
que vos vem do alto, para que não aconteça como aconteceu no passado.

É preciso ir com passos largos para que tudo se cumpra conforme a vontade 
do PAI.Não é tempo de vos preocupardes com os outros ou com a Igreja estrutura.

Agora é hora de levar em frente todo esse mistério e concretizar defini-
tivamente entre o Céu e a Terra esse Plano do CRIADOR, quando se encontrar 
completo entre o humano e o Divino tudo estará resolvido.

Entre vós e o mundo, existirá o acordo, a Paz, pois será o próprio AMOR 
TRINITÁRIO que se manifestará e nada conseguirão fazer contra esse Dom de es-
perança e paz.Durante este trajeto lutareis e caireis muitas vezes, mas com ajuda 
de outros, devereis levantar-vos e seguirem frente até que se complete essa união 
plena.Esse é o trajeto em que cada um deveria se encontrar só com o PAI e assim 
fazer a travessia.

Mas como o humano é fraco, deveis ajudar-vos mutuamente para aliviar-
vos os sofrimentos e assim se completar em cada um o AMOR DIVINO e SANTO.

  

Agora estais a atravessar um percurso que exige muito cuidado.
É preciso estar com os pés bem firmes e com o coração cheio de AMOR e 

Paz para não acontecer de serdes tomados pelo mal ou vierdes a cair.
Esse é o trajeto mais importante de todo esse caminho, é preciso to-

mardes muito cuidado para que não aconteça que o Carisma venha ser devorado 
ou destruído.É preciso ser firmes e vos entregar totalmente nos Planos do PAI, é 
agora o momento final e definitivo em que tudo se apresentará para pôr-vos à prova.

Muitos não continuarão, mas è preciso que esse Dom, esse Carisma, 
essa união aconteça, de verdade, em alguns de vós.Essa união é de profundidade 
imensa e não pode acontecer em todos, porque é o próprio AMOR DIVINO fazendo 
morada no humano e para isso, é preciso ser íntegro, puramente de DEUS.
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É preciso ser de consciência sã, de coração firme e totalmente ligado na Sabedoria 
Divina.Quem é de pensamento vago, de coração fraco e de espírito insensato não 
pode entrar e contemplar essa união.

Agora são poucos os que deverão unir-se totalmente ao AMOR DIVINO e 
Santo, tenho pressa, muita pressa que tudo venha a se concretizar.

Vou realizar tudo como um sopro, quando vós unirdes, para que também o 
mundo receba desse AMOR.

É preciso que aconteça essa união em vós para que se espalhe por toda 
a Terra.

   

Eis o que vou te revelar como um segredo que se revela ao humilde e 
simples servo que é de confiança do SENHOR.

O SENHOR se encontra diante desse caminho, diante desse Dom.
SOU EU próprio que realizo todos os acontecimentos, SOU EU que voltei à 

humanidade, mas vim em um AMOR TRINDADE e SANTO.
É um mistério por enquanto inaceitável e incompreendido, mas SOU EU O 

SENHOR que ESTOU de volta em Divindade e faço união com a humanidade.
Agora estou a tomar lugar em vossos corações e em vosso ser, quero que 

vos dediqueis totalmente a esse AMOR para que dentro em breve EU possa através 
de vós atingir todo mundo.

Já ME manifestei ao Santo Padre e já entrei em todo clero, estou a derrubar 
toda injustiça e todo poder de mentira e de calúnia que existe em meio a Igreja.

Toda doutrina mentirosa desaparecerá e reinará somente a MINHA Doutri-
na Verdadeira e Santa.Mas tudo acontecerá como um sopro.

Vou adiante de vós e abro caminho, não precisais temer, pois SOU EU O 
SENHOR e sigo à vossa frente, venho com todo o AMOR DIVINO e quero que vós 
vos deixeis invadir por essa força, sem medo.

EU vos peço, deixai-vos conduzir e vereis com que força e coragem haver-
eis de lutar, pois é o próprio PAI com sua corte celeste se unindo à Terra.

E se assim acreditardes quem poderá ser contra vós?
Não será contra vós que lutarão, mas contra todo um AMOR Poderoso e 

Santo vindo do Céu, nada poderão fazer quando o Poder do CRIADOR se mani-
festar.Portanto, ide em frente e deixai-vos invadir por esse AMOR TRINDADE que 
vos invadirá com força e queimará os vossos corações enchendo-vos do AMOR DI-
VINO e SANTO.Sois especiais aos olhos do PAI e ELE vos preservará para sempre.
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Eis que vou falar-vos, como acontecerá agora, quando vos unirdes: vou ME 
mostrar em profundidade e em poder.

Quero a vossa calma e a vossa disponibilidade para assim poder agir e 
mostrar-vos todo o processo desse rebento novo.

Vou mostrar-vos também a rebeldia do mundo e vos ensinarei como de-
veis agir, vou mostrar o perigo em que o mundo se encontra e qual a atitude que 
deveis tomar.Haverão muitas lutas, mas são necessárias, quero que vos unais e 
permaneçais unidos por alguns dias, ficai atentos e à escuta do que o ESPÍRITO 
DO SENHOR vos inspirar.

Estarei convosco a todos os momentos, mas já unidos em Divindade e em 
celestial coro com os Anjos e Santos.

O Céu e a Terra se unem um mesmo sentido, em um mesmo espírito, em 
uma mesma força para manifestar um mesmo AMOR e assim reduzir tudo o que é 
impetuoso e infiel ao CRIADOR, em fracasso e delírio.

Assim começa a vossa missão pelo mundo.
É de urgência que lanceis mão desse maravilhoso Plano e vos dediqueis 

inteiramente a seu serviço, para assim colher bons frutos e guardá-los eternamente.
SOU VOSSO GUIA E MESTRE, QUERO-vos ETERNAMENTE COMIGO.

   

De agora em diante já não SOU EU que vos revelo e vos ensino, mas jun-
tos, unidos em um mesmo AMOR, em um mesmo coração vos enviamos tudo e vos 
pedimos que leveis isso ao conhecimento da mestra e guia que é a Irmã.

Deveis passar tudo o que vos enviarmos para que ela possa ensinar-vos e 
orientar-vos.Agora já se completa a TRINDADE nessa obra e já não é mais um, mas 
as Três Pessoas em um só AMOR atuando e assim fazendo morada nessa Obra 
Divina, se encontra unido o Céu e a Terra.

Tudo vos virá dessa fonte de Divindade e de AMOR, formamos assim uni-
dade com tudo e com todos que é a Aliança Eterna.

MARIA é a coadjutora e a esplêndida.ELA forma a coroa eterna e transmite 
a Divindade, a Pureza e a Dedicação maternal.

É ela que revela todo um segredo e que transmite toda uma força de paz 
e harmonia.Agora já não vos será dado a conhecer separadamente cada um, mas
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em Divindade unidos em força, em poder, em AMOR.
De agora em diante, deveis levar ao mundo um sopro de Divindade e se fará em 

meio a todos, um lugar de sabedoria e de união.
Já não mais vos será possível viver separadamente, mas em um mesmo espírito, 

em um mesmo conhecimento, havereis de construir um mundo novo.
É tudo um mesmo pensar, O PAI, O FILHO, O ESPÍRITO SANTO e o humano, 

transformando tudo em AMOR, Paz e Esperança.
Fostes envoltos por uma púrpura finíssima de ciência Divina, em vós resplandece 

a plenitude do eterno.
Esse caminho que vos foi mostrado e que percorrestes até agora, foi necessário, 

não viestes só, mas já carregastes a humanidade desde o inicio junto com JESUS que veio 
ajudar-vos no peso da cruz e com a força do ESPÍRITO do PAI.

Atravessastes uma imensa porta que se tinha fechado, com a maldade, com a 
mentira.

Agora já se tem inicio ao que se chama de um mistério imenso e Divino, assim 
começa a grande visão profética anunciada há muito tempo por João e sem revelação até o 
presente momento.

Agora já em união plena e Divina vos será dado a conhecer muitas coisas mais.
Vem da Fonte Divina a revelação de um segredo escrito e entregue há muito tempo 

e reservado para o tempo presente, vos será dado passo a passo o saber desse segredo, 
tudo tem seu tempo.

Esse segredo começa a ser vivido e revelado lentamente para vós, mas surpreen-
dente para o mundo, é de designo eterno que assim se cumpra.

Agora aptos e revestidos do AMOR TRINDADE começareis a vivê-lo e a pô-lo em 
prática, é um manuscrito em revelações imensas e Santas, é chegado o momento de revelar 
aos confins de toda a Terra esse acontecimento para a santificação e purificação de todos. 

Assim como vos foi entregue todo um paraíso, assim o CRIADOR o encontrará 
novamente, tudo se tornará Paz, AMOR e Harmonia.
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De agora em diante, já não deveis dirigir-vos ao PAI, ao FILHO, ao ES-
PÍRITO SANTO, mas à TRINDADE ETERNA.

Que vosso clamor chegue ao AMOR TRINITÁRIO, em todas as ocasiões, 
mesmo as mais difíceis.

Deveis em unidade com a TRINDADE levantar vossa mão e traçar o sinal 
da cruz e tudo se transformará em Bênçãos Divinas.

O eu deve desaparecer de vossa boca e de vosso pensar, assim como EU, 
o vosso MESTRE ME separo de vós e faço unidade e união com a  TRINDADE, as-
sim somente permanece, a Fonte de Divindade atuando, através de vós.

Já não vos pertenceis, mas estais Divinamente unidos no AMOR TRINI-
TÁRIO.

Agora ser-vos-á dado o conhecimento profundo e a vivência de um mistério 
muito grande onde só os fortes permanecerão.

Todos foram acolhidos na TRINDADE, todos da Comunidade, mas nem 
todos viverão já essas maravilhas.

Ainda será necessário purificar-se, alguns ainda se encontram em verda-
deiras trevas, serão necessárias muitas lutas e muito trabalho para que assim pos-
sam chegar ao conhecimento dessa profunda obra.

É preciso que alguns vão em frente.
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O CÂNTICO DO EXÉRCITO DO AMOR

Eis o cântico novo, eis o que agrada o SENHOR:

‘Essa obra é maravilhosa, SENHOR
e exulta de alegria o Céu e a Terra.
Jamais foi visto tamanho AMOR 
e nunca se ouviu tamanho brado.
O Céu e a Terra exultam de alegria 
e o reino dá glória a seu CRIADOR
A Terra se enche de alegrias e de gozo 
contemplando assim seu tempo.
Tudo é amor, tudo é paz
e nos corações se manifesta a 
misericórdia do Todo Poderoso.
Exultem e dêem brados de alegria 
cantem os louvores celestiais.
Contemplem os seus olhos 
a beleza triunfante e sábia.
Tudo se mova em louvor e glória
e manifeste assim sua gratidão.
O coro dos Anjos resplandece 
a face do Todo Poderoso
e todos os instrumentos musicais 
dediquem seu som ao resplendor eterno. ’
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Agora já não sois separadamente, deveis invocar a Divindade Santa, a 
TRINDADE de AMOR que distribui todo o saber toda a força.

Quero que vos unais junto à Irmã em Lages para assim formardes uma 
Força na Aliança Eterna.

Um mistério será desvendado, um segredo será revelado, peço sigilo du-
rante três dias, permanecereis em total silêncio e à escuta diante do Santíssimo.

Santificaremos-vos em Aliança eterna com a Trindade, a festa do Taberná-
culo vivo acontecerá a luz transfigurante transpassará todo vosso ser, tudo em vós 
se transformará e diante do AMOR TRINDADE sereis Santificados e serão poucos.

Nesses dias revelaremos um grande segredo, uma CHAVE ser-vos-á ent-
regue, abrir-se-á para o mundo as portas para a TRINDADE atuar, a Lúcia precisa 
estar presente para transmitir o que a ela for enviado, é de urgência que isso se faça 
acontecer.

A TRINDADE assim pede que se cumpra.
   

Todos já se encontram acolhidos na TRINDADE, mas para alguns ainda 
não chegou a hora, esses deverão permanecer por um tempo à espera.

O Carisma já se completou em todos da Comunidade, isso Mafra e Lages, 
a TRINDADE já acolheu a todos, mas nem todos verão e contemplarão a face do 
SENHOR. 

Ainda mais algum tempo, mas somente alguns verão de imediato o resplan-
decer da TRINDADE SANTA.

Deixa-vos conduzir pelo AMOR TRINITÁRIO.
Através de vós enviarei raios de luz para transmitirdes.
Ser-vos-á tirado todo poder humano e só o que é Divino permanecerá.
Não vos preocupeis com o tempo, os Anjos vos alimentarão e vos susten-

tarão, é preciso que isso aconteça com urgência.
O mundo corre grande perigo, de agora em diante, tudo o que é humano, 

desaparece para vós, permanecendo somente o que è Divino.
As atividades humanas já não te pertencem, desde o ventre materno e 

ainda muito antes, já existias em MEUS planos.
Não vos preocupeis com vossa família, agora outra MÃE tomará conta de 

todos, é a MÃE Protetora que os acolhe e cuidará de cada um.Humanamente chorais,
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mas espiritualmente vibrais, porque os caminhos que trilhais de agora em diante são 
dos desígnios do reino eterno.

Humanamente deveis dar vosso “SIM” para dar licença ao AMOR TRINI-
TÁRIO e ETERNO.

          
    

SOU EU QUE VENHO VOS FALAR.
Quero que vós permaneçais em silêncio e oração diante do Santíssimo 

ainda algumas horas. O que vou revelar-vos é de grande valia para o mundo, ficai 
atentos, para que não passe despercebido.

O MEU ESPÍRITO virá para vos iluminar e vos mostrará o que está para 
acontecer.

Não vos perturbeis com o que está a vos acontecer, durante horas inteiras 
passei pelo mesmo sacrifício, para assim assumir todo o pecado da humanidade.

Agora conto convosco para o mesmo sacrifício, é preciso muita calma e 
aceitar toda a situação.

Ainda ME manifestarei e mostrarei a alguns outros, o que vos será enviado 
do Pai.

É chegado o momento de acontecer um grande mistério, mistério esse que 
se derramará sobre toda a Terra, é o momento que se consumará sobre a Terra a 
Divindade do Altíssimo.

   

TUDO POSSO TUDO FAÇO, agora já estais a se aproximar do momento 
em que deveis entrar em comum união com o que há de mais sagrado e belo, o 
AMOR SANTO e DIVINO, o AMOR TRINDADE.

Ainda mais um pouco de tempo e tudo se tornará verdade em cada um.
O mundo está a se aproximar de vós, para receber desse AMOR DIVINO.
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SOU O Cordeiro que se faz presente em vosso meio.
SOU a Fonte de água viva, SOU A VIDA, a Esperança dos que ME pro-

curam.SOU a Fonte de Sabedoria e de AMOR, agora já estais bem próximos do 
grande momento em que tudo se transformará em força e coragem.

A luz já ilumina os vossos corações e já dá sinais de verdade em vosso ser.
Ainda um pouco de tempo e havereis de experimentar as delícias do AMOR 

Celeste, quando em vós se completar a Verdade, a Divindade.
Experimentareis as delícias do Céu, mas EU vos afirmo, nem todos partici-

parão desse presente do PAI.
Para se viver esse AMOR TRINDADE, è necessário ser íntegro e se encon-

trar no temor do SENHOR.
Alguns entrarão para contemplar a face do SENHOR, enquanto outros per-

manecerão ainda na luta da caminhada.
Esse AMOR será uma Fonte de transmissão de Força e Sabedoria para 

todos que dela vierem buscar.
Será como uma torre de transmissão que atingirá a tudo e a todos.
Agora ainda estais a vos preparar e a vos purificar para alcançardes esse 

grande momento, ainda um pouco de tempo, mas já não muito mais.

   

A TRINDADE invadirá de tal forma toda a Terra, como em tempo algum já 
se tinha ouvido falar.Será uma força total, acontecerão muitas coisas estranhas em 
vosso meio, muito se ouvirá dizer, de onde vem isso, ou como acontecerá não vos 
assusteis com o que ouvirdes ou com o que presenciardes, mostrai-vos firmes e 
serenos, porque sabeis de onde vem e como tudo acontecerá.

Para isso vos é dado tudo, a saber, haverá transformações em todas as 
partes do mundo, mas tudo deve permanecer em silêncio até que o mundo se puri-
fique.Não há lugar para a TRINDADE em meio a tanta maldade, injustiça e desamor, 
é necessário que se santifiquem primeiro, alguns de vós, para então acontecer em 
toda a humanidade.

Esse AMOR TRINITÁRIO será a gota d’água para toda a humanidade.
Será o vento que sopra, a chuva que lava, a força Divina se projetando 

sobre toda a terra e será através de vós que tudo deverá acontecer.
Não sabeis qual a transformação que acontecerá e como isso se fará, 

mas o PAI deposita a sua confiança em simples servos humildes que se dis-
põem a SEU Serviço.Não vos preocupeis em partir pelo mundo, mas esperai e o
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o mundo a vós virá.
Quando vos reunirdes ficai atentos aos sinais e aos acontecimentos.
Tomai por escrito tudo o que vos envio, todos os lugares em que vos encon-

trais para que tudo seja conhecido nas gerações futuras.
   

Quando se fizer presente em vos o AMOR TRINITÁRIO, sereis alvo de 
Sabedoria e Bênçãos Divinas.

Resplandecerá a face do SENHOR e a comunicação entre o humano e o 
celeste, será como que imediata.

Quero falar-vos como será depois que alguns se encontrarem unidos defini-
tivamente com o AMOR DIVINO.

Deveis participar diretamente na Corte Celeste, como os Anjos e Santos, 
vos serão apresentadas as delícias Celestiais.

Esse Plano deverá atingir todas as partes do mundo, em todos os confins 
da Terra haverá sinais de renovação e de purificação.

Agora já vos dei a conhecer muitas coisas, mas ainda tendes muitas, a 
saber, vou ensinar-vos sempre, não vos deixarei sós.

SOU O INTERCESSOR entre o humano e o Divino.
Sem MIM nada podeis, estais ainda no início do que será para o mundo, 

o rebento de salvação e de temor ao CRIADOR, são ainda pequenas experiências.
   

Deves entregar somente à Irmã, só a ela cabe o conhecimento desse fato, 
quando lhe convier revelá-lo-á aos demais.

A Igreja está à mercê do abismo e da destruição, tudo dentro da estrutura 
se consome em diversos ataques de injustiças e de pecado.

O Santo Padre já sente o desânimo tomar conta de todo um ensinamento, 
desviado pelas leis, implantadas pelo homem, leis destruidoras dos valores dos 
meus ensinamentos.

Muito longe se encontra a doutrina ensinada hoje em toda parte, do que 
realmente ensinei e desviada somente para o bem comum de cada um.Agora venho 
vos mostrar como foi MEU ensinamento, quando passei em meio às nações, hoje 
em união com o ESPÍRITO SANTO e toda uma Divindade, fazemos Aliança com a 
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Terra por meio desse Carisma.Utilizaremos de vós para varrer por toda parte a in-
justiça e a mentira espalhada por todos os lugares, mas não deveis aparecer em 
lugar algum, pois se assim o fizerdes sereis massacrados e eliminados.

Agora não haverá perdão se isso acontecer, será uma blasfêmia contra o 
Todo Poderoso, jamais alcançarão a misericórdia do PAI se da parte humana houver 
agressão contra o AMOR TRINITÁRIO.

Permanecei em silêncio e vigilantes em oração e contemplação, assim o 
poder imenso do Poderoso e justo CRIADOR retirará da humanidade o temível e 
terrível dragão.Foi lançado a Terra por ordem do CRIADOR, mas já se completa seu 
tempo, muito havereis de ver acontecer, imensas barreiras cairão para sempre.

Em meio a todo clero, verdadeiro pânico acontecerá, mas è necessário que 
assim seja.Nas mãos do PAPA se encontra o segredo de Fátima, a Ele foi entregue 
e é de seu conhecimento toda a realidade dessa caminhada, mas ainda lhe escapa 
o saber como fazer.A VIRGEM MÃE assim se manifestou a pequenas criaturas, o 
mundo está em grande perigo, cobre-se de sangue todos os canais da salvação, não 
há mais misericórdia para a humanidade.

O dragão está em toda parte, governa tudo e a todos, é de espanto a traves-
sia da humanidade, um manto de lágrimas cobre a todos.

Mas em sua infinita misericórdia, o Poderoso SENHOR, vem agraciar os 
Filhos SEUS com a visita do Divino e Santo Plano, para assim remir a todos.

É o Todo Poderoso que vem em Divindade eliminar a temível serpente para 
sempre, mas para que isso se torne verdade, é necessária muita cautela por parte do 
humano, para que não seja pisoteado o Plano do SENHOR.

Que manifestar a MINHA GRATIDÇÃO à Irmã.
A ELA afirmo muitas lutas ainda enfrentará, mas sempre segura pelo Poder 

Divino.Logo que terminarem os retiros já iniciados, são poucos e os que contemplarão 
as maravilhas da TRINDADE SANTA, serão invadidos pelo AMOR TRINITÁRIO e as-
sim formarão uma força imensa e Santa, assim se cumpre o primeiro passo.Vós e a 
Irmã permanecereis em lugar de silêncio onde ninguém vos perturbe, o tempo que for 
necessário.Havereis de presenciar a olho nu a face do SENHOR.

O local exato darei a conhecer à Irmã, nesse tempo havereis de presenciar 
um grande acontecimento que atingirá toda a humanidade.

O Poder do PAI vos será manifestado e em harmonia com os Anjos e Santos 
entrareis para contemplar a face do SENHOR.Não vis preocupeis com coisa alguma 
durante esses dias, pertencem somente em comum União entre o Céu e a Terra.Para 
os outros ainda há um tempo, agora quero somente unir o Céu e a Terra e preciso de vós.
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Depois que se completar a TRINDADE em alguns de vós, dar-vos-ei as 
injustiças do mundo e com poder, autoridade e AMOR deveis eliminá-las.

Serão poucos os que viverão definitivamente esse AMOR, é de profundi-
dade imensa esse Dom e nem todos serão capazes de resistir.

Agora quero que se manifeste o AMOR, a Paz em todos, mas como quando 
passei pela Terra escolhi em meio a todos alguns em quem depositei toda MINHA 
confiança, também agora venho ME manifestar com mais intimidade a alguns em 
quem deposito MINHA total confiança.

Esses são os que realmente fazem parte da Divindade Santa, reservo-lhes 
o MEU imenso AMOR, o MEU AGRADO.

Esses formarão a Aliança Eterna com a Divindade.
EU preciso de alguns imediatamente, para assim realizar o Plano de Sal-

vação.
Os outros ainda continuarão a lutar e chegarão com o passar do tempo, 

ainda lhes darei um tempo.
Entre os primeiros acontecerá a promessa feita aos Israelitas desde o tem-

po de Moisés para que partissem e ainda estão a caminho até o tempo presente, só 
agora se cumpre o que DEUS lhes prometera.

DEUS enviou SEU FILHO para mostrar o caminho e abrir as portas da 
salvação, mas o povo parou e voltou atrás, fez com que as portas fossem fechadas 
novamente e durante muito tempo matam o FILHO DE DEUS.

Agora é chegada a hora, o momento em que se une a Corte Celeste e tudo 
que ela contêm para cumprir esse Plano, esse Dom.

Compreendeis agora por que tenho pressa e quero somente poucos.
Não ME são necessários muitos, quero poucos, mas que realmente sejam 

autênticos e aptos para que neles possa depositar toda MINHA confiança.
Quando vós contemplardes a Divindade Santa, já não sereis mais vós que 

agireis, mas sim o AMOR TRINITÁRIO.
Havereis de vivê-lo intensamente e se transformará em vosso ser a Majest-

ade Divina.
A Irmã deverá guardar silêncio desses últimos escritos, somente dando a 

conhecer às pessoas de sua confiança.
Quando vos reunirdes, permanecereis só os chamados e em lugar em que 

ninguém os importune para assim viverem e contemplarem esse Dom de AMOR 
DIVINO.

 



267

Tenho sede de concluir essa Aliança com a humanidade, tenho pressa em 
formar a Coroa Eterna e Santa, tenho a Misericórdia, a Bondade, o AMOR.

Preciso urgentemente que vos reunais e formeis assim o Trono Majestoso 
do Altíssimo.

Quero erguer entre as nações o trono da Sabedoria Divina, quando se 
formar a Coroa Eterna, o AMOR TRINITÁRIO envolverá o vosso coração e vosso 
espírito.

Há um passo muito importante a ser dado, é a união entre o Céu e a Terra 
e isso só acontecerá através da vossa união.

Formar-se-á uma Coroa Eterna, onde resplandecerão como os tronos da 
TRINDADE.

Assim vos peço que se comunique com a Irmã para realizar essa união, 
tereis conhecimento profundo do Plano do PAI.

Sereis os tronos da Sabedoria Divina, em vós virá a TRINDADE SANTA e já 
não sereis vós, mas o AMOR TRINDADE em atividade em cada um de vós.

Vou ME manifestar a Irmã como e onde deveis reunir-vos.
Mostrarei a ela como tudo acontecerá, assim de agora em diante ela unida 

a TRINDADE já não pertence mais ao mundo, mas a unidade Celeste Santificada 
no AMOR TRINITÁRIO.

   

Deveis reunir-vos com urgência para que se realize o que é do Plano do 
PAI.

É preciso concluir todo esse plano e completar esse Dom maravilhoso entre 
o humano e o Divino.

O mundo precisa receber urgentemente desse AMOR TRINIDADE, mas 
antes, é necessário que se realize e se conclua essa união entre o Divino e humano.

Depois que se tornar Verdade, essa união acontecerá por toda parte, mas 
tenho pressa em unir-vos em Aliança Eterna ao AMOR TRINDADE.
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A Irmã precisa ter cautela por um tempo ainda, mas logo tudo passará.
Ela precisa ficar mais algumas horas à escuta do SENHOR.
Chegou a hora em que o FILHO do Homem virá se manifestar em meio a 

humanidade.
Vem do alto, unido à coroa dos Anjos e Santos para reunir tudo que está 

disperso, será um só Pastor e um só rebanho.
Agora em união com o PAI, o FILHO e o ESPÍRITO SANTO formarão assim 

a TRINDADE que vem sobre a Terra para resgatar toda espécie humana, raças e 
nações, tudo reconhecerá o mesmo Pastor.

Esse plano que vos é dado a saber, é a Fonte Divina que une o Céu e a 
Terra.

Não será necessário todo um processo de libertação individual, mas será 
como um sopro em cada um, basta acreditar e tudo se fará.

Será o Poder TRINITÁRIO agindo e assim se fará por toda parte e em toda 
ocasião.

Mesmo nos casos onde para o humano não há solução, o poder imenso do 
AMOR TRINITÁRIO soprará e todo mal se torna aniquilado e eliminado.

Para que isso se cumpra preciso concluir a Aliança entre o humano e tenho 
pressa.

EU preciso dessa união para assim manifestar sobre toda a Terra o MEU 
poder, a MINHA misericórdia.

SOU O SENHOR, O MESTRE, ASSIM VOS FALO
   

 
Quem dentre vós é maior?
Quem de vós quer se assentar no primeiro lugar?
Tomai cuidado para que em vosso coração não haja lugar para a vaidade, 

orgulho ou cobiça, para poderdes entrar na Santidade do AMOR TRINITÁRIO.
Não podeis sequer imaginar qual será o vosso lugar, deveis desaparecer 

completamente para que somente o que é verdade permaneça.
Todo poder humano deve desaparecer, pois de nada vale, somente o Poder 

Divino permanecerá, esse que tudo pode, que tudo faz.
Deveis ser tão humildes que o vosso “eu” desaparecerá, para assim o 

poder imenso do AMOR TRINDADE fazer morada definitiva em vós.Assim como 
ME entreguei definitivamente ao Plano do PAI para morrer, assim também deveis
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desaparecer definitivamente como humanos para que o AMOR TRINDADE, o poder 
do PAI, possa tomar posse definitiva de vosso espírito e através de vós realizar 
maravilhas.

   

SOU A VIDEIRA e vós os ramos.
SOU A VIDA, O CAMINHO, A VERDADE.
Falo-vos como acontecerá quando se completar a Aliança Eterna, vós sere-

is tomados por um poder imenso, em cada um resplandecerá a face do SENHOR.
Assim como escolhi a Doze entre tantos, também agora venho escolher 

alguns de vós nos quais deposito todo MEU AMOR, toda MINHA CONFIANÇA.
Vós sereis como lamparinas que deverão permanecer acesas quando tudo 

estiver nas trevas.
A vós mostrarei muitas coisas, dar-vos-ei muitos conhecimentos sobre todo 

esse Dom, conhecereis profundamente esse mistério.
Quero-vos alertas e fortes.
A vós darei a pupila de MEUS olhos, para compreenderdes qual a profundi-

dade, qual o Poder, qual a Força, desse Dom, desse AMOR.
Estareis a fazer morada definitiva no Plano do PAI, sereis envoltos por uma 

camada imensa de AMOR, Sabedoria e entrareis e permanecereis bem junto desse 
AMOR, desse Divino e Santo Plano do CRIADOR.

Só então, com o tempo, outros chegarão para contemplar a face do SEN-
HOR, a vós que agora chamo de MEUS discípulos, digo-vos que estarei, a todos os 
momentos, junto a cada um instruindo e mostrando como deveis seguir.

A vossa vida deverá se tornar um constante Serviço ao Plano do PAI, tereis 
o vosso tempo tomado constantemente pelo AMOR, pelo Poder do PAI.

Quero realizar este Plano entre o Céu e a Terra para que assim nem um 
poder maligno venha destruí-lo.

Quando se completar entre o humano e o Divino esse Plano, não mais 
haverá o poder destruidor, assim se fará a Aliança Eterna, que será definitiva e que 
lançará para sempre o dragão nas profundezas do abismo.
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Eis o que vos falo e quero que leveis ao conhecimento da Irmã, é de profun-
didade imensa toda essa caminhada, esse Dom é o mais profundo, o mais poderoso 
e possui tamanho incalculável, é preciso ter muita cautela e ficar vigilante para que 
tudo venha de encontro ao Verdadeiro Plano do PAI.

Agora quero formar a Aliança Eterna com MEU povo e reunir a todos em um 
mesmo rebanho, mas para que isso aconteça é preciso formá-la, para que se lance 
mão do Plano que DEUS preservou para esse tempo.

É necessária que se una o Céu e a Terra para eliminar toda mentira, toda 
falsidade, só então acontecerá a Paz, o AMOR, a Felicidade.

EU conto convosco para fazer acontecer esse Plano, esse Dom, não vos 
disperseis e continuai a lutar.Muitas lutas encontrareis, mas que se tornarão a vossa 
glória, não pareis!Segui em frente!

O mundo precisa receber profundamente desse Dom, desse AMOR TRINI-
TÁRIO e é a vós que se confiou todo esse plano.

Agora já estais a atingir o mundo, por toda parte já se tem sinais desse 
AMOR SANTO do PAI.Ainda mais vos será dado a saber no seu tempo , o vosso 
serviço deve ser de silêncio e humildade.

Também EU, fiquei em silêncio e à escuta do PAI por muitos anos, só então 
ME manifestei ensinando, curando e levando a boa nova para todos.

Também agora ainda há um tempo entre vós e o mundo para só então 
levardes ao seu conhecimento, todo esse saber, esse Plano Santo.

Enquanto isso estais a receber instruções e já a serviço do PAI, estais a 
purificar, santificar toda humanidade.

Quando vier o AMOR TRINDADE sobre a Terra então tudo se transformará 
e voltará a ser um Verdadeiro Paraíso.

A TRINDADE virá, essa é a segunda vinda do Poder do PAI, não mais 
serei EU, mas o AMOR TRINDADE que acontecerá sobre a Terra e aí muitas coisas 
havereis de presenciar.

Feliz de quem se encontrar na Paz do SENHOR porque muitos se deses-
perarão, se prostrarão por Terra em um só clamor, em lágrimas e gemidos de dor e 
de angústia.

Será feito face a face com o AMOR TRINDADE, o seu julgamento, acon-
tecerá a separação do joio e do trigo, mas antes que isso aconteça deverá ser 
conhecido sobre toda a Terra esse Plano.

Por toda parte deverá ser conhecido o AMOR TRINDADE, não vos preocupeis 
como isso se  fará.Ficai à escuta do PAI e ELE vos dirá como havereis de prosseguir.
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SOU O PASTOR, O AMIGO, O CAMINHO.
SOU A ÚNICA ESPERANÇA, SOU O QUE VEIO e que agora unido em 

um mesmo AMOR com o PAI e o ESPÍRITO SANTO, volto para unir tudo o que se 
dispersou.Agora em um mesmo ESPÍRITO DE AMOR TRINITÁRIO uniremos o Céu 
e a Terra, para pedir contas a cada um.

Vim a Terra, mostrei o caminho, padeci para abrir as portas da salvação, 
agora nesse tempo a humanidade se encontra mil vezes pior que antes, quando 
todos ainda eram pagãos.

Hoje sou pisoteado, sou chicoteado todos os momentos, em todos os 
lugares, em toda parte.Ai de vós, filhos rebeldes e incrédulos o que fizestes com a 
salvação, aonde esta o vosso Pai?

Não dei um ensinamento para o passado, o deixei para todo o sempre, o 
que fizestes com vosso DEUS?

Por que o trocastes por um punhado mísero de riqueza, de orgulho, de 
vaidade, de malícia e de tantas outras invenções que nada valem?

Onde está vosso coração e por que destruís com tanta ignorância o que 
o PAI vos deu com tanto AMOR?Não vos ensinei como devíeis fazer, como devíeis 
orar para que nada vos falte nem a vós, nem a vossos filhos?

O que fizestes com MEUS ensinamentos?
Transformastes tudo em leis, em ordens, em um amontoado de ídolos, de-

ixando assim a verdadeira religião.
Por que vos voltastes contra os Céus blasfemando contra o Todo 

Poderoso?Hipócritas, tereis que prestar contas de tudo isso em presença do CRIA-
DOR.Agora o PAI com sua imensa misericórdia, vêm de encontro a todo pecado, a 
toda injustiça com um último Plano.Esse que vem trazer de volta todo um ensina-
mento, todo um saber, mas ainda encontra a incredulidade, a falta de confiança, por 
parte de vós.Não vos deixeis dominar pelo vosso saber, pelo vosso querer, mas ide 
em frente, já se aproxima o tempo em que será espalhado, em que será ensinado 
por toda terra, por toda parte.

Será reunido o rebanho em uma mesma pastagem, onde reinará um só 
AMOR, um só ESPÍRITO, uma só VERDADE.

Assim vos afirmo tudo passa, mas as minhas palavras não passarão sem 
que se cumpram.Assim como anunciei a verdade quando passei pela Terra, hoje 
volto com a mesma verdade, para vos ensinar, vos orientar.

SOU O SENHOR DE ONTEM, DE HOJE E DE TODO SEMPRE  
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Quero chamar-vos atenção para que fiqueis bem atentos.
É chegada a hora,  já se aproxima o momento em que o FILHO DO HOMEM 

vem sobre todos para que assim seja  glorificado o NOME DO CRIADOR. 
É a vós que envio os ensinamentos presentes, é a vós que peço como pedi 

a MEUS  discípulos, deixai tudo e segui-ME! 
É a vós que pedirei contas se não levardes em consideração o que venho 

vos ensinar, de nada adianta dizer o “SIM” e  se dispor todos os dias e continuardes 
de braços cruzados, o mundo aí está com todo tipo de injustiças e de maldade. 

E vós continuais a olhá-lo sem nada fazer... Se aproxima o momento em 
que deveis partir, anunciar e levar ao conhecimento de todos, esse caminho de 
Amor e Confiança.Não tenhais dúvidas, muitas lutas havereis de encontrar, muitos 
tropeços, muita dor e muitas vezes vós caireis pelo caminho, mas não vos assusteis, 
ide em frente, porque o vosso PAI que está no Céu vos sustentará, vos iluminará 
com a Luz DIVINA DO ESPÍRITO de Coragem e Força.

Estarei sempre a vosso lado para vos orientar e vos ajudar com MARIA, 
que é nossa MÃE  e Protetora.

                                                                                                                                   
   

Venho assim vos falar com AMOR e carinho de MESTRE.
SOU O GUIA, A LUZ, A VERDADE.SOU O PEREGRINO que caminha 

passo a passo convosco.Dou-vos instruções e vos ensino, SOU O PASTOR, SOU O 
QUE VEIO PARA REUNIR O REBANHO, SOU O QUE ESTÁ A CAMINHO convosco 
para levar ao mundo esse ensinamento, esse Dom.

Agora, venho preparar o caminho para a chegada triunfante do AMOR 
TRINITÁRIO em meio a todos.Esse Dom precioso que vos está sendo ensinado e 
vivido por alguns, é o que o PAI guardou para esse tempo.

Agora em que tudo parece estar perdido e sem solução o CRIADOR vem de 
encontro com seu imenso e poderoso Plano para banir toda maldade e transformar 
na mais perfeita harmonia.Quero assim vos falar, que já chega em meio a toda Igreja 
estrutura e em meio a toda autoridade da Igreja os primeiros sinais desse Plano 
Divino.Cada vez que vós vos unirdes em um mesmo espírito e em um mesmo amor 
e com poder e autoridade lutardes contra a injustiça e o pecado, assim é eliminado o 
poder maligno que luta em meio a todos e principalmente, em meio a MINHA doutri-
na, em meio aos Sacerdotes e todos aqueles que fazem parte do MEU evangelho.
Agora estais a atravessar momentos difíceis e dolorosos, é o caminho da redenção
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em que deveis sofrer por vós e por todo pecado da humanidade, é difícil e doloroso, 
mas è assim que estais a ME ajudar a carregar para junto do PAI toda a ovelha 
desgarrada, machucada, perdida.Também carreguei nos ombros por muito tempo 
o peso da maldade e da injustiça, sem ser reconhecido pelos homens, mas o PAI 
que tudo sabe a ELE dei obediência, escutando-o e fazendo tudo conforme a sua 
vontade.Não desanimeis e não vos assusteis, se necessário for dai a própria vida, 
assim como dei MINHA vida para abrir as portas da salvação para o mundo.

Agora é necessário que em vosso meio, alguns doem a própria vida pelo 
irmão, não será a morte do corpo, mas a dedicação, a doação de todo o tempo a 
serviço da humanidade.A esses darei um profundo conhecimento da sabedoria, de 
poder, do AMOR TRINDADE.É chegada a hora em que farei novo convite a todos 
que participam dessa Comunidade, para ver quem realmente quer ME seguir.

É o tempo mais difícil de todo trajeto, é o caminho do calvário, quando es-
colhi MEUS discípulos, também tinha muitos que ME seguiam, mas que ao chegar o 
momento em que deveriam realmente assumir, poucos restaram, os outros voltaram 
para junto dos seus afazeres.Também agora, em vosso meio, muitos deixarão de 
caminhar, somente poucos permanecerão, somente os fortes, os de espírito firme e 
de coração puro, mas é assim que vos quero.De nada vale uma imensa multidão ou 
de muitos que não pensam, não vivem a verdade.EU preciso de poucos, mas que 
realmente queiram seguir profundamente a vontade do PAI, que se doem de corpo 
e de alma inteiramente a Serviço do CRIADOR, que sejam autênticos e que saibam 
suportar tudo por AMOR, mesmo que para isso seja necessário dar a própria vida.

Vou pedir um “SIM”, o qual deve partir do fundo do coração e que deve ser 
dado com todo AMOR, querer e desejo de seguir realmente AQUELE que nunca 
viram, mas que confiantes querem seguir.Agora é hora de vos despojardes de tudo e 
de todos para seguirdes somente a um DEUS verdadeiro.Tudo o que vos for motivo 
de tropeço, deverá ser eliminado.Quando fiz esse convite aos MEUS seguidores, 
somente os fortes permaneceram comigo, agora quero a vossa entrega total para 
que o AMOR TRINDADE possa tomar conta do vosso ser e assim fazer morada 
definitiva.Depois que isso acontecer não mais podereis voltar atrás, porque sereis 
envoltos pelo Poder Divino e Santo.Dou-vos um tempo para decidirdes.

Ainda podeis decidir-vos por vós mesmos, se não quiserdes continuar, não 
temais em parar, pois vos AMO e não vos deixarei só, mas se estiverdes dispostos a 
ME seguir aí exigirei de vós toda atenção.Porque já não sereis vós que decidireis por 
vós mesmos, mas o PAI que vos criou.Assim deveis estar bem conscientes do que que-
reis.SOU O SENHOR E MESTRE, ASSIM VOS ESTOU A FALAR E ORIENTAR.
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Venho vos falar e pedir que assim passes por escrito tudo o que te revelar: 
SOU A VIDEIRA, SOU O CORPO e vós sois os membros.

Agora venho instruir-vos como um PAI o faz com seus filhos, para que tudo 
se cumpra conforme a vontade do Todo Poderoso.

Assim quero que vós façais acontecer todo esse Plano, já estais a chegar 
em um momento em que tudo está se concluindo.

O vosso caminhar já se encontra em determinado espaço de tempo em que 
tudo se transforma, estais a vos aproximar de um grande momento, em que tudo 
será luz e verdade em vós.

Quero instruir-vos, para um passo muito importante que deveis dar e que 
deveis estar bem cientes, do que estais a fazer.

Não deveis enganar-vos, mas é preciso que estejais bem conscientes 
de que, não se trata de um simples compromisso, mas de uma missão, em que o 
próprio DEUS se manifesta e vem confiante vos passar seu Plano de Salvação.

É de suma importância que deveis assumir com coragem e convictos de 
que realmente estais dispostos a sofrer pelo Plano do PAI e se necessário for, doar 
a própria vida por este Dom, por este Plano.

Lembro-vos que sois livres e, portanto tendes o direito de optar.
De agora em diante quero-vos como verdadeiros soldados fortes e corajo-

sos, sem medo de perder a luta.
Quando chegarem as trevas, deveis brilhar como lamparinas em cima, bem 

no alto e não debaixo da mesa, para que ninguém vos veja.
Preparai-vos para assumir um mundo onde se encontra todo tipo de escu-

ridão.
Não deveis pensar que será um mar de rosas, ou um caminho sem 

tropeços, muitas lutas encontrareis, muitas batalhas enfrentareis e só então acon-
tecerá o reencontro com o paraíso, tudo se tornará um recanto a transmitir Paz, 
AMOR e Bondade.
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Agora vou falar-vos de mistérios desconhecidos e que se encontram ocul-
tos, que se encontram nos Planos do PAI, só agora serão revelados, vividos e con-
hecidos pelo humano.É esse o tempo, que o mundo chegará a conhecer e dobrará 
os joelhos diante daquele que formou o Céu e a Terra, agora vem em um mistério 
ainda maior.

A salvação para todos, é o próprio PAI se revelando aos pequenos, é a 
Divindade unida que vem remir e purificar a tudo e a todos.

Quando tudo se completar, todos serão um, em um mesmo AMOR, em um 
mesmo coração, não mais haverá diferença, nem violência e maldade.

Tudo será Paz sobre a Terra, ninguém sabe como isso se fará, está sendo 
revelado aos pequeninos, para que se cumpra conforme a vontade do CRIADOR.

O SENHOR não encontrou lugar em meio aos grandes desde o inicio do 
mundo, desde o tempo de Moisés, sempre se revelou aos pobres e humildes, tam-
bém agora se revela em um grande mistério, o maior de todos os tempos, a pobres 
criaturas.

  

Quero vos revelar segredos os quais somente a Irmã deverá saber, a ela 
cabe o conhecimento desse segredo, tirar-vos-ei o vosso saber para que não com-
preendais nada, somente a Irmã o saberá.Esse mistério é a descida triunfante do 
Todo Poderoso sobre toda a Terra, a revelação do DEUS UNO E TRINO, a Obra 
mística sendo celebrada em meio à humanidade e a celebração em meio a todo 
universo.É o mistério sendo desvendado a olho nu, é a misticida¬de Divina cel-
ebrada com tudo e com todos.

Uma multidão imensa celebrará esse mistério, Céus e Terra celebrarão jun-
tos o plano do CRIADOR, revelado aos pequeninos, só aos pequenos.

O Pai se ajunta ao humano em Divindade e em união, UNO E TRINO se 
manifesta por toda parte.

A luz brilhará e ofuscará os olhos de todo perverso, de todo malvado, para 
que também ele seja agradável ao CRIADOR, a trombeta ressoará para que todo 
coração se volte ao PAI e se humilhe diante do CRIADOR, o sol deixará de dar seu 
brilho para que todo ser vivo e todo o que desceu à sepultura se levante e renda um 
hino de louvor e glória.Assim se reunirá tudo o que se move debaixo do Céu, nas 
águas do mar e tudo em um só coro com a potestade, Anjos e Santos viverão em 
Paz para sempre em um só canto de louvor e glória à Majestade Divina.
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Eis um grande acontecimento inundando toda a Terra, é chegado o mo-
mento esperado por muitos, é chegada a hora de dar glórias ao CRIADOR.

Agora estais sendo instruídos para uma grande missão, esse é um Plano 
Santo que vem do PAI, não temais, não duvideis, é o momento da Divindade agir por 
toda parte.É o fim e o começo, uma parte será destruída para que outra parte reine, 
é a hora da separação.   

SOU O SENHOR QUE ESTÁ A VOS PEDIR.
Não temas passe tudo por escrito, a Verdade, a Vida vem se manifestar em 

um caminho de luz que é misterioso e salutar confiança em DEUS, MEU PAI que ME 
enviou e vem misteriosamente enviar a vós esse Dom.

Assim como vim misteriosamente ao mundo sem ser conhecido pelos ho-
mens, agora vimos unidos em um mistério ainda maior e infalível.

Nós Três unidos com MARIA, assim como em um trono nos assentamos 
celestialmente, assim faremos morada em cada coração, em cada um, misteriosa-
mente invadiremos as profundezas humanas e faremos morada definitiva em cada 
ser.A TRINDADE é a maior Força já manifestada sobre a Terra, tudo desde o inicio 
do mundo se encaminhou para esse grande acontecimento. A minha vinda foi a 
abertura, foi o inicio do anúncio desse tempo.

Compreendeis agora, quando lestes que chegaria um tempo em que have-
ria choro e ranger de dentes?Eis agora o tempo, tudo o que é contrário a esse mis-
tério será lançado fora para que se manifeste a Paz, a Luz Verdadeira.

FUI um profeta, vim ensinar-vos e mostrar por onde deveríeis caminhar, 
mas também deixei bem claro que um mistério ainda maior se manifestaria em seu 
tempo sobre toda a Terra e que todo ser renderia graças e glórias ao Todo Poderoso.

Deixei-vos dito que tudo seria um mesmo reino um mesmo AMOR, durante 
todo esse tempo e ainda muito mais.Agora estais a esperar o fim, fim esse que não é 
compreendido pelos homens que esperam o FILHO de DEUS vindo sob as nuvens.

É esse mistério desconhecido que vem revelar o fim, fim esse não da Obra 
bela do CRIADOR, mas de toda mentira espalhada por toda parte.

Não sabeis como isso acontecerá, pois se torna um mistério ainda maior, 
assim a vós confirmo as MINHAS palavras anunciadas, pelos MEUS discípulos e 
profetas.O Glorioso e Todo Poderoso que é MEU PAI que também é vosso, 
vai enviar a Corte Celeste para admirar a grande vitória.
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Revelações, mistérios, eis o que se desconhece eis o que vos é mostrado e 
ensinado.É de grande importância que se manifeste sobre a Terra todo esse Plano, 
assim como foi de grandeza a MINHA vinda como humano junto a todos.

Agora mais importante é a nossa descida misteriosa e Santa, não sabeis 
como isso se fará, tudo acontecerá em seu tempo, mistério inefável e triunfante, 
saber Divino, força inexplicável.

Se junta o Céu e a Terra em triunfo eterno, Luz Divina Canção Celestial, 
justiça e verdade.

É o PAI se revelando, o FILHO se unindo, o ESPÍRITO SANTO iluminando, 
é o mistério inesgotável, fonte de saber, de poder, de união santificadora, Taberná-
culo vivo dentro de cada um, é a Divina Providência.

É o fim dos tempos e o começo do fim, nasce a luz, apagam-se as tre-
vas, resplandece a face do SENHOR, abre-se o coração místico do Todo Poderoso, 
enche-se a Terra, resplandece a luz.

Os Anjos e Santos se unem para render graças ao glorioso e Santo misté-
rio, ilumina-se a noite e a manhã resplandece em canção de AMOR e Paz.

 

Vou continuar a vos dar instruções, é apenas mais um passo dado em 
toda essa caminhada.Agora já conheceis todo um processo em que se chega ao 
mais intimo de vosso ser.De agora em diante havereis de vos deparar com muitos 
acontecimentos, muitas coisas vos acontecerão, já se apresenta uma multidão de 
incrédulos, de gente sem escrúpulos, de pessoas incapazes e confusas.

Aí começa a vossa missão. Ela é árdua e de momentos difíceis, não um 
caminho de rosas que vos espera, mas um caminho de muitas lutas e sacrifícios, 
é através desse caminho que se volta ao PAI e através desse Dom que o povo de 
DEUS voltará ao CRIADOR.Ser-vos-á dado tudo a conhecer, passo a passo como 
foi até o momento presente.Tudo deverá ser tomado por escrito para as gerações 
futuras.De agora em diante prestai atenção em tudo o que vier acontecer e tomai por 
escrito para que se complete no Livro da Vida.

A TRINDADE se completa em meio à humanidade para assim libertar a 
todos, eis o grande Plano do PAI, é chegado o momento em que se faz presente por 
toda parte a mão poderosa do PAI.Não sabeis como isso se fará, mas será em um 
momento em que se derramará sobre toda a Terra, a TRINDADE SANTA, essa que 
é de poder e força incalculável.Agora começa a vossa missão, mas chegará o mo-
mento em que tudo se concluirá em gritos de alegria e júbilos, esse momento será o 
fim, o fim e o começo para toda humanidade. Caminhareis com o povo de DEUS por
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algum tempo, mas não por muito tempo e vereis manifestar a glória do Todo Podero-
so, eis a travessia que ainda falta e que se reservou para o tempo presente.

ESTOU vos abrindo caminho em meio às trevas, em meio à escuridão para 
que vossos olhos possam contemplar a verdadeira luz, a verdadeira paz.

O caminho è longo e tortuoso, mas EU caminho á vossa frente.

   

Assim se cumprirá a DIVINA LEI DO SENHOR.
Manifestar-se-á a face do SENHOR e sua glória resplandecerá para sem-

pre, inundando de alegria os corações e de júbilo se enche o Céu e a Terra.
Bendito é o SEU NOME SENHOR, bendito é o SEU PODER, manifesta 

alegria e rende graças ao CRIADOR.
Júbilos de alegria e de glória vem de encontro ao SENHOR Todo Poderoso, 

Anjos e Santos entoam hinos de louvor e dão graças ao REI DO UNIVERSO.
Bendito é o que vem da Fonte Divina, bendito é o Plano Santificador que 

vem do alto, eis a unção dos tempos, eis a renovação eterna.
Bendito seja para sempre o SEU NOME, o SEU PODER, os Céus e a Terra 

soltam gritos de alegria e júbilo porque perto está a face do SENHOR.
Lança-se em louvor e glória e resplandece para todo o sempre, o firma-

mento, rejubila-se em uma canção de Paz e AMOR em NOME do Todo Poderoso.
Rejubila-se, ó Filha cativa, menina dos MEUS olhos, flora da macieira, per-

fume infinito, é a Amada, A Escolhida, a pequena entre as nações.
Rejubila-se ó Filha amada do PAI, lança dos seus lábios um grito de AMOR 

e Paz, de seu coração sai um relâmpago de força e luz.
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Agora vou manifestar-vos qual o desejo do CRIADOR.
De agora em diante havereis de caminhar em um caminho de luz, onde as 

trevas se apagarão, resplandece a face do SENHOR em meio a todas as nações e 
levanta-se a mão poderosa do PAI sobre todas as terras.

 

Já se completou o trajeto mais difícil de todo esse caminho, esse que se 
encontrava ainda no abismo.

Eis que se unem o Céu e a Terra numa corrente de elos fortes e revestidos 
com a força do ESPÍRITO SANTO, iluminados com a luz verdadeira.

O Céu e a Terra se unem em uma ponte imensa que jamais romperá, é 
através desse projeto que isso se projeta, nada mais impedirá que se caminhe rumo 
ao Paraíso.

Quando todos vós encontrardes em um mesmo AMOR, em uma mesma 
verdade, então começará a vossa missão, missão essa que se estenderá por toda 
parte, por todos os cantos da Terra, mas ainda em silêncio, sem pregação, sem se 
expor, para que não se escandalizem.

Depois de algum tempo será reconhecido e livres podereis sair para anun-
ciar a Boa Nova.

   

Quero esclarecer à Irmã, como Ela deve proceder diante das autoridades 
maiores, diante de todo o clero.

É preciso que se reúna tudo em um mesmo crer, em um mesmo AMOR, em 
uma mesma verdade, eis que se aproxima esse tempo.

É necessário que se cumpra tudo a seu tempo, deve-se levar ao conhe-
cimento das autoridades do clero esses ensinamentos, mas não se deve esperar 
de imediato uma resposta definitiva e afirmativa, enfrentareis lutas com todo clero, 
porém necessárias.

Não vos assusteis ou duvideis, mas firmes na vossa Fé viva per-
manecer serenos e com viva voz pronunciar as palavras que vos inspirar 
naquela hora.Se nada souberdes dizer calai-vos, deixai somente o silên-
cio falar, esse Dom está seguro pela força imensa do Todo Poderoso e assim
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não há ninguém por mais forte que seja, capaz de destruí-lo, ou de danificá-lo.Irão 
tentar, mas inutilmente, pois terão que lutar contra as potestades celestes contra o 
reino do CRIADOR, inutilmente, seria como se lançar contra o Céu.

Havereis sim, de passar por momentos difíceis, mas sustentados pelo Pod-
er do Céu, pelo Poder TRINITÁRIO e SANTO.

É preciso que tudo isso se faça para que o mundo venha receber desse 
ensinamento e assim se volte para o PAI.

   O segredo de uma nova lei, o mistério que se ocultava para o humano, foi 
enfim desvendado com o poder do ESPÍRITO SANTO.

Esse era o segredo que faltava ser desvendado para acontecer a continu-
ação da caminhada.Quando foram mortos os discípulos, com eles também mor-
reram os princípios novos da MINHA Doutrina e que continuou sempre em torno da 
MINHA morte, sem viver a MINHA ressurreição e foi aí que se tornou uma rotina, 
uma religião ou uma doutrina cansativa e sem princípios.

Agora com esse novo rebento, com esse segredo às claras, tudo começa 
em um novo acontecimento, em um novo viver, em um novo caminhar rumo ao PAI.

É esse o segredo que se ocultava para toda autoridade, para todo povo de 
DEUS, como fazer para ir em frente.

Agora se encontra muito claro e muito bem ensinado, é só seguir em frente.
Foi-lhes tapado os olhos e ensurdecidos os ouvidos para que assim não 

pudessem ver, nem ouvir a voz do SENHOR.
E que só nesse tempo presente assim fosse desvendado e, para que o 

povo de DEUS comece assim o caminho de volta rumo ao PAI.
Eis a CHAVE da Salvação, eis que se abrem as portas que foram fechadas 

pelos próprios Filhos MEUS.Os MEUS ensinamentos foram muito claros, mas não 
foram vividos, não foram ensinados como os deixei e hoje tudo está em destruição 
completa.Assim unimo-nos com a Terra com o que ela contém os Anjos e Santos e 
em socorro à humanidade damos a conhecer esse mistério.

Ensinando-vos esse caminho maravilhoso, assim juntos, de mãos dadas 
faremos acontecer em meio a toda Terra esse mistério, esse Dom, essa Luz.

Juntos levaremos em todas as direções esse impetuoso vento que soprará, 
em todos os cantos da Terra para assim varrer toda injustiça, toda mentira e tudo 
voltará a paz.
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SOU A VERDADE E A VIDA, quem ME segue tem a vida, quem ME segue 
chega ao PAI e a seu reino.

SOU A VERDADE, SOU A LUZ do caminheiro, SOU a estrela do errante, 
SOU a justiça, SOU O AMOR, SOU A PAZ, tudo isso e muito mais vos darei se ME 
seguirdes.

A vossa recompensa, será eterna, se seguirdes com AMOR o caminho que 
vos indiquei.

Estais a sofrer injustamente, por causa do MEU ensinamento, vos insultam, 
vos maltratam, vos caluniam, mas a vós afirmo muitas outras coisas ainda havereis 
de suportar por esta verdade, muito ainda sofrereis, muitas dores ainda havereis de 
suportar para que se reconheça a continuação da MINHA doutrina.

   

Eis O que vem morar nos corações, eis O que vem inundar o seu ES-
PÍRITO, é a luz, a verdade, o AMOR, a Vida.

Vem definitivamente ingressar em cada um, para juntos caminhar em um 
mesmo AMOR, em um mesmo espírito, em uma mesma força.

Deixai-vos envolver por este AMOR, por esta força, por esta graça que vem 
da Fonte Divina e Santa.

Permanecei sempre mais e mais unidos a esse Precioso e Santo Dom de 
DEUS, sede mansos e deixai-vos conduzir com humildade e simplicidade por este 
AMOR forte e cheio de Sabedoria.

Logo deveis partilhar com o mundo o vosso amor, o vosso ser, a vossa 
sabedoria, ainda um pouco de tempo e então ireis à busca dos pequeninos, dos 
famintos, dos desnutridos, dos que estão à mercê da morte, dos que gritam em 
socorro e ninguém os acolhe.

Sois vós que deveis partir em busca e ao encontro desses pequenos e 
enfraquecidos Filhos MEUS.

Ainda um pouco de tempo e o mundo receberá a semente da nova evan-
gelização e será regada toda a Terra com água viva descida da Fonte da Sabedoria.

Um raio de luz brilhará em meio às trevas, inundará todos os corações e 
resplandecerá em cada ser a face do SENHOR.
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É de profundidade e delicadeza, tais palavras sobre a doutrina que se pre-
ga em meio a todo povo MEU.EU quero assim ME manifestar, que é necessário que 
se rompa com toda essa estrutura velha, com toda essa doutrina empobrecida e 
sem ânimo para renovar, ou melhor, viver esse novo plano.

É preciso dar um basta a toda essa falsa doutrina que só visa interesses, 
para se viver o AMOR, a Verdade assim tal como o deixei e como a ensinei.

Chegou a hora de dar um basta a toda essa velha comissão onde leis foram 
adotadas e hoje são a vergonha, o fracasso do clero e do mundo.É preciso dar um 
basta e viver o verdadeiro evangelho.Será necessário levar ao conhecimento das 
autoridades esse ensinamento para que se complete em um mesmo espírito, em 
um mesmo ensinamento, mas a vós afirmo, não sereis reconhecidos de imediato, 
muitas lutas enfrentareis, muito vos provarão até que sejais aceitos pelas velhas 
estruturas.Essa nova e bela doutrina, discutireis com os doutores da lei, com as 
autoridades eclesiais e com governos que se dizem donos da verdade.

Devem vos assustar ou desanimar, é agora que o Carisma deverá começar 
a viver, mas também há um grande perigo porque muitos estão tramando para 
destruí-lo.Enfrentareis lutas para não deixá-lo cair nas mãos dos malfeitores, para 
não deixá-lo morrer, deveis estar sempre unidos em oração e em espírito com o PAI 
e seu Poder Infinito.As autoridades forçarão a sua queda, haverá grande luta para 
sustentá-lo em pé, haverá o grande desejo de morte de muitos do clero.

E é essa a hora que corre o grande perigo de o mundo perecer e não rece-
ber do AMOR TRINDADE.Aproxima-se o tempo em que duras provações enfrentar-
eis para provar que vos vem do poder do PAI todo esse ensinamento e que vos é en-
viado da Fonte Divina todo esse saber.O Carisma se completa em vosso meio, mas 
é preciso que seja reconhecido em meio às autoridades, é chegado o momento em 
que se romperá na velha estrutura tudo o que é velho e falho para assim tomar lugar 
um rebento novo cheio de vida.Quando isso acontecer, o AMOR TRINDADE invadirá 
de tal forma a humanidade que será como um relâmpago, um vento forte que tudo 
varre, tudo limpa, mas para que isso aconteça é necessário que se dê licença por 
parte das autoridades.É preciso que se dê lugar em meio ao velho que o novo venha 
lavar e destruir tudo o que atrapalha.Dei-vos ordem e autorizei que tudo que ligardes 
na Terra também será ligado no Céu e tudo o que desligardes na Terra, também será 
desligado no Céu.E agora necessito de permissão para poder entrar e derrubar 
toda uma velha e empobrecida doutrina, para que esse Dom venha morar 
em meio a toda Igreja.Se EU não achar lugar em meio às autoridades todos 
perecerão, o mundo não chegará a ver e a conhecer esse AMOR SANTO.
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Por que estais a vos cansar e vos sentis enfraquecidos?
Não sabeis que ainda não começastes a caminhar, nem sequer a lançar 

vossas redes e já sentis o cansaço, o desânimo?
Estais a desfalecer!
Como ireis enfrentar o mundo?
Como lutareis para conseguir reunir o rebanho que se encontra totalmente 

disperso?Como havereis de tomar vosso cajado e partir em busca do vosso irmão 
que se encontra caído na sarjeta, sem vida, sem ânimo, sem solução?

Deveis pôr-vos em pé firme, com a cabeça e o corpo em posição de com-
bate, partir em luta, em uma verdadeira missão, sem tempo para voltar, sem ter onde 
repousar ou dar-vos ao capricho de tempo para vosso lazer.

O tempo vos espera com surpresas, com dor e lágrimas.

   

Quero falar-vos sobre o vosso proceder, como deveis continuar de agora 
em diante.Estais a vos aproximar de um tempo em que enfrentareis verdadeiras 
batalhas com vossos irmãos, com o povo de DEUS.

Aí está uma geração perversa e incrédula, cheia de rancor e sem ânimo 
para a vida.Continuareis a confrontar-vos com barreiras e muitas lutas.

   

EU SOU A VERDADE, portanto, EU vos digo que jamais o maligno domi-
nará a MINHA Igreja, mesmo que se levantem as piores tempestades, mas as por-
tas, da MINHA Igreja permanecerão abertas.

O maligno tenta dominar tudo faz verdadeiras guerras dentro da MINHA Igre-
ja, jogando uns contra os outros, mas EU vos digo, jamais terá o poder sobre ela, tudo 
que for impuro diante de DEUS, será pisado e lançado fora.Em Lages, está havendo 
muita confusão, muita fofoca e mentiras, o maligno está tentando por todos os meios, 
está usando alguns servos, para jogar a Irmã contra os Padres e Bispos, levantando 
mentiras e calúnias, acusando-a de ladra, espírita, macumbeira e muitas outras coisas.
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Eis aí vosso calvário, ainda tendes alguns dias de sofrimento, mas em 
pouco tempo tudo será resolvido e as portas da Igreja serão abertas para acolhê-la 
sobre MINHA ordem.Os Bispos, os Padres, os Religiosos, todos vão acolher com 
amor toda essa caminhada e tudo será maravilhoso.

A MINHA Igreja vai se transformar e a LUZ do ESPÍRITO SANTO vai se 
derramar sobre ela e sobre todos que a acolherem.

Não fiqueis tristes com essa situação, dai graças ao PAI, pois tudo vos vêm 
do alto.Ai daqueles que servirem de tropeço e desviarem os MEUS planos, para es-
ses, seria melhor que nunca tivessem visto a luz, do dia.

Quando tudo isso passar, sereis revestidos com a postura dos Santos, ai 
então tereis uma vida nova, força e poder.A alegria, a paz, a tranquilidade reinarão 
novamente, sereis para MIM como um relâmpago entre as nações e ninguém mais 
do que EU, que SOU O SENHOR de vossa vida, estarei a vosso lado para cantar 
a vitória.Vós sereis para MIM uma Fonte de água viva, uma rocha, uma verdadeira 
videira, tereis para a vossa consolação os ramos que brotarão dessa videira e tudo 
será transformado em amor e tranquilidade.

  

SOU A VERDADE E A VIDA, SOU O CAMINHO, SOU A LUZ.
Quero agora ME dirigir a vós com palavras duras e verdadeiras para que 

não aconteça que em vosso coração venha residir à raiva, o ódio, a vingança.
Deveis permanecer sempre com o coração simples e confiante, porque por 

meio de vós é que o PAI e todo seu AMOR TRINDADE quer distribuir as Bênçãos e 
as suas Verdades.Sereis exemplos de humildade e de AMOR para dar testemunho 
desse Dom maravilhoso.Cuidai, portanto, que em vosso meio o inimigo não tenha 
lugar.EU assim vos falo, se isso acontecer convosco, tomai cuidado, pois o vosso 
coração será tomado para sempre pelo rancor, se tornará mais duro que um ferro, 
mais negro que as trevas onde a luz jamais pode penetrar, aí havereis de chorar e 
sentir uma grande desolação.

Quando acontecerem intrigas, revoltas ou qualquer outro indício de de-
sunião não guardeis nada em vosso coração, mas imediatamente perdoai-vos 
e guardai vossa revolta para que ela não chegue até o PAI, para que ELE não 
venha se irar com seus Filhos Amados, os quais são para ELE escolhidos e 
cheios de seu ESPÍRITO.Tomai cuidados com a cizânia que vem se espalhar em 
vosso meio, esta será cortada e lançada ao fogo onde jamais obterá perdão.Fil-
hos Queridos sede uma família mansa, simples e perdoar-vos a cada momento,
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a cada minuto, tantas vezes quantas forem necessárias.
Uni-vos, expondo vossos problemas e fazendo o perdão, assim como já 

vos ensinei, não deis lugar para a terrível serpente, essa que tudo faz para ver a 
destruição a desunião.Ela que vos fala no coração com palavras doces, mas não 
verdadeiras, ela que vos cega os olhos e enche vosso coração de ódio e de rancor.

Tomai cuidados para que ela não se aproxime de vós e venha vos trazer a 
incerteza, a inveja, o ciúme.Guardai-vos de vossas palavras e procurai constante-
mente viver em união com o AMOR SANTO do PAI com o ESPÍRITO da VERDADE 
e da SABEDORIA e com a LUZ DIVINA que vos leva até junto da Fonte de Vida.

   

Os sacerdotes, a estrutura da Igreja, o clero, as autoridades, eis como tudo 
acontecerá: haverá uma discussão, um levante, um apanhado geral, verdadeiro 
repúdio ao que ela vier expor, será de imediata recusa, mas com o tempo eles 
voltarão atrás e, reconhecerão a verdade.

Muito haverá de sofrer e lutar, chegará a se decepcionar a quase desani-
mar, será injuriada, envergonhada, quase morta, assim como fizeram COMIGO, mas 
a ela afirmo, não o conseguirão.

Estarei sempre do vosso lado, estarei sempre caminhado junto por onde 
quer que seja, deveis estar sempre firme e com o coração confiante, não temais, 
darei todo entendimento, dar-vos-ei as palavras certas e o silêncio quando se fizer 
necessário.Dou-vos por protetor um anjo que com sua espada protege-vos de todo 
malvado, deveis partir ao encontro de um punhado de leões e de selvagens que não 
vos ouvirão e não compreenderão, mas é necessário que ides.

Esse Dom precisa ser conhecido por toda parte, por todo mundo e para 
que isso aconteça, é necessária a aprovação das autoridades, mas se não ME rece-
berem, se não ME quiserem ouvir, se quiserem ME matar, então unirei as forças do 
Céu e as lançarei sobre a Terra.

Irar-se-á todo poder do CRIADOR e lançará fogo e dor sobre toda humani-
dade, para que assim todos venham, a saber, que SOU o Poder, SOU a Glória.

Lançarei mão do MEU Poder e reunirei todo rebanho, separarei o joio e o 
queimarei, tomarei lugar junto de MEU povo e farei morada definitiva em meio aos 
MEUS.Esse é MEU aviso, para todas as autoridades, os lançarei fora e os deixarei 
à mercê dos lobos e dos escorpiões, esse é o Plano Santo que deve unir o Céu e a 
Terra. Mas se não for reconhecido e levado a sério, exterminarei a raça dessa gente e
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os lançarei fora para sempre.
Portanto, que vossa parte seja feita conforme a vontade do PAI, não temais 

em obedecê-lo, em tudo o que ELE vos pedir para que assim não recaia sobre vós 
nem uma ira do SENHOR.

   

Por que estais a temer, por que estais a vacilar?
Não sabeis que sois o templo Santo em que habita o AMOR SANTO do 

PAI?Por que estais a duvidar, ainda não sabeis quem é vosso amado, em quem 
deveis confiar?

Não sabeis que se acreditardes, em vós habitará o mais belo, o mais Santo 
Poder, concedido aos Filhos Amados do PAI?

Por que em vosso coração persiste a dúvida?
Por que em vós há tão pouca fé?
Sede mansos e humildes e deixai-vos invadir pelo Sopro Divino, pelo Dom 

de Sabedoria, pelo AMOR e pela Verdade.
Já é tempo de se apresentar em vós um Espírito de coragem e de força e 

saberdes que SOU EU O SENHOR que está a vos conduzir, deixai-vos, portanto, 
guiar pelo vosso MESTRE E SENHOR.

Confiai que tudo vos vêm dos altos Céus, da Fonte Divina e Santa, da 
Fonte da Sabedoria e Divindade.

EU vos escolhi porque são pequeninos entre as nações.
EU vos chamei porque sois como ovelhas que rondam sem pastor, dei-vos 

um conhecimento simples e cheio de sabedoria para que pudésseis compreender 
qual a vontade do PAI, qual o Plano que o PAI tem para com os Filhos SEUS.

É tempo de confiardes plenamente nesse Dom, para que também o mundo 
receba desse AMOR, desse Dom, para isso vos instrui, vos ensinei, sois como ro-
chas que transbordais a água viva, água que dá vida e sacia a sede de quem está 
sedento de AMOR. Água que transmite Paz e Harmonia a quem vive em angústia 
e solidão.

Quero transmitir a cada um de vós a MINHA confiança, o MEU consolo, a 
MINHA Paz. 

Sois MEUS, EU VOS AMO E VOS GUARDO EM MEU CORAÇÃO
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Agora que estais a caminho, de encontro com o mundo, que deveis ser 
revestidos com a couraça da força e da fé, deveis preparar- vos para encontrar o 
mais tenebroso, o mais profundo escombro nos corações.

Tudo está tomado pelas trevas, a luz já se apagou e já não se tem noção de 
que passou um DEUS em meio às nações, tudo está no esquecimento, os corações 
estão cheios de ódio e de rancor.

Ninguém sabe qual o caminho que deve seguir tudo está à mercê da des-
ordem, do abismo, da solidão.

É chegado o tempo em que um se levanta contra outro, pai contra filho 
e vice-versa.Toda uma geração sem escrúpulos, sem rumo, sem ter para onde ir, 
é aí no meio dessa gente que deveis pôr vossos pés para levar a eles o AMOR, a 
Verdade, a Luz.É ai que deveis permanecer durante os vossos dias anunciando um 
novo rebento, um novo acontecimento.

Não deveis esperar um caminho de rosas, muito havereis de sofrer pelo 
MEU reino, muito padecereis, mas é assim que ganhareis a recompensa eterna, é 
junto aos pequeninos, aos que sofrem aos que não têm um lugar para morar.

Levareis o AMOR, a Paz, a Justiça e a Fé, é em meio a essa geração in-
crédula e insensata que deveis anunciar e ensinar o caminho de volta à casa do PAI.

Assim vos falo e afirmo que se cumprirá o que é da vontade do PAI.
   

Quero vos falar o que está para acontecer aqui na Pátria, que é a vossa 
Terra querida, uma terrível peste se assolará em toda parte, muitos serão levados 
por esse mal, serão crianças e velhos, jovens e adultos, todos perecerão.

Depois disso um desânimo tomará conta de vossos corações, a fome fará 
morada em vosso meio, muitos não mais terão condições de suportar tal situação, 
haverá muita dor em todos os lugares, um manto de luto cobrirá todos e lágrimas de 
dor serão derramadas por toda parte.

Não muito mais para que isso venha acontecer.
EU vos peço, lançai um grito de misericórdia junto ao PAI, fazei penitên-

cia e voltai-vos para o AMOR SANTO, para que a mão poderosa do CRIADOR 
não venha passar sobre vós.Clamai a bondade e a misericórdia do PAI, para vos 
poupar desse terrível golpe, mas em vosso coração precisa brotar o pedido de 
perdão, precisa sair de vossa boca o louvor ao PAI CRADOR.Vivei o AMOR ver-
dadeiro em vosso meio, para que o PAI venha poupar-vos de tamanha dor.Quero
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assim pôr-vos de sobreaviso para que não venhais a ser tomados de surpresa, ficai 
atentos e voltai-vos ao PAI com Verdadeiro Espírito de arrependimento e de perdão.

   

Quero assim ME manifestar e levai ao conhecimento dos outros.
É preciso que aconteça uma união plena entre todos e que sejais um mes-

mo coração, não pode haver sequer pensamento perverso, nem mágoa, nem rancor.
Tudo precisa ser Puro e Santo, as palavras, os gestos, as atitudes, tudo 

deve ser de VERDADEIRO ESPÍRITO DE AMOR.
O AMOR TRINITÁRIO vem habitar em cada um e fará morada definitiva em 

cada coração, mas tomai cuidado para que em nenhum momento mancheis essa 
pureza, essa Divindade.

É preciso tomar cuidado para não ferir em momento algum esse AMOR, 
esse Dom precioso, deveis procurar sempre mais e mais alimentar-vos com a fé e 
com a verdade.

Entre vós deve existir um VERDADEIRO ESPÍRITO de alegria, de fé viva, 
de perdão, de paz, para que cada vez mais possais tornar-vos templos vivos do 
Altíssimo.Para dar testemunho do AMOR TRINITÁRIO, deveis dar bons exemplos 
para não escandalizar ninguém e que todos vejam em cada um, a presença do 
SENHOR.Sede sempre humildes, mansos e simples.

Não deis lugar para o orgulho, a vaidade, o desamor, andai sempre com 
confiança e com coragem para levar a Boa Nova a todos e ensinar o caminho de 
volta ao PAI aos que estão à mercê do abismo.

  

 

Hoje VOU falar-vos como será o vosso retiro.
Como tudo acontecerá, como deveis fazer e como tudo será conduzido.
Será necessária muita calma e muita fé, levantar-se-á uma tremenda discussão, 

quase que um confronto entre o bem e o mal, será uma luta árdua e de muito sofrimento, 
mas deveis unir-vos em oração com a TRINDADE para vencer o maligno.Tomai cuidado,
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portanto, porque aparecerá com jeito humilde e simples, mas trará um grande tran-
storno, haverá uma luta e necessariamente que vença o bem.

Não vacileis diante dos acontecimentos, mas permanecei em pé, firmes e 
dispostos a lutar.Dar-vos-ei parte do mundo para purificá-lo, uma grande luta entre 
vós e a Igreja estrutura acontecerá.

Dar-vos-ei toda injustiça, toda mentira, todo abuso que se pratica entre 
MEUS Sacerdotes e Autoridades, mostrar-vos-ei ao vivo, como tudo isso acontece, 
ME utilizarei de alguns de vós e é necessário que elimine todo o mal.

Mostrarei muitas outras coisas, muitas mentiras e injustiças, dar-vos-ei o 
poder para eliminar todo o mal que se espalha por toda humanidade, tal como a 
doença, a terrível peste que está para se assolar sobre todos.

SOU O SENHOR E MESTRE estarei convosco, ME utilizarei de cada um 
de vós para salvar toda humanidade, vou estar presente em cada momento.

Deveis sentir-ME, mas não ME vereis, pois sou força, coragem, luz, sa-
bedoria, divindade, mas venho com o chicote na mão para eliminar toda essa mal-
dição que se espalha por todos os lugares.

Já é tempo de limpar MEU jardim de retirar a erva daninha e lançá-la ao 
fogo, para que somente permaneçam as flores.

Agora é hora de lançar mão do poder imenso do Todo Poderoso e fazer a 
colheita unindo todo rebanho para que um mesmo seja o PASTOR.

Estais a fazer uma imensa travessia, é necessário que se cumpra tudo 
conforme o Plano do PAI.

Agora que se aproxima o momento do serdes revestidos com o mais puro e 
terno AMOR, estais a vos transformar em luzes que transpassarão todo o universo.

É preciso que se lance mão do AMOR que virá residir em vós para levá-lo a 
todo mundo.Peço-vos que permaneçais sempre unidos em um mesmo AMOR para 
que assim aconteça a transformação no mundo.

Mantende sempre a fé viva e que se viva em um mesmo AMOR, unido em 
um mesmo espírito.Ao passo que vós viveis esse AMOR também o mundo o recebe, 
é necessário que se renove toda a MINHA Igreja.

É preciso que a semente que foi plantada germine e dê frutos, frutos esses que 
deverão transformar o mundo em um verdadeiro AMOR, em um verdadeiro paraíso. 
Mas ainda há um tempo para que isso se torne verdade, para que se torne um jardim.
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Eliminai toda injustiça, toda maldade.
Agora vou falar-vos como deveis prosseguir ainda esses dias que estais 

reunidos, encontrareis um abismo profundo, é uma surpresa, ficareis sem saber 
como agir diante disso.

EU vos peço, mantende a calma e sede obedientes, ainda é em relação à 
Igreja estrutura, é preciso purificar parte dessa Igreja para que não tenha força de 
vos atacar e é necessário que se rompa com as velhas leis para que a semente nova 
possa crescer e dar frutos.

Não temais, mas lutai sem medo, sem fraquejar!
Dar-vos-ei a conhecer muitas coisas a respeito da velha estrutura, afim de 

que a nova e Santa Lei possa reinar para sempre.
Não vos assusteis quando se levantar contra vós e o Carisma, a serpente.
Tudo que se passou de errado dentro dessa velha lei deverá ser purificado, 

todas as leis erradas, que foram feitas pelo humano, deverão se tornar Divinas e 
Santas.Desde o tempo de Pedro até agora, tudo o que o homem construiu errado, 
precisa se romper, para que assim se reúna em um mesmo rebanho, onde só um 
Rei será o dominador.

Silenciai diante de certos acontecimentos para que não vos venha atrapal-
har, estarei convosco e ME utilizarei de vós para banir tudo que é velho.

Com vossos olhos vereis muitos acontecimentos que serão realidade den-
tro das leis do clero, mas não vos espanteis!

SOU EU que através de vós faço acontecer todas essas coisas.
SOU VOSSO AMIGO e estou junto convosco a cada passo seja ele de 

alegria ou de dor, conduzo-vos a cada momento.

   

Tomai muito cuidado com a serpente, ela está se manifestando.
Quero assim falar-vos, pois é de muita importância, é necessário que fiqueis 

sabendo, assim como armaram cilada contra MIM e ME mataram assim se levanta con-
tra a Irmã e o Carisma uma verdadeira legião de malfeitores.É necessário que se tome 
todo cuidado para que isso não venha acontecer.Deveis unir-vos os Doze primeiros 
em um lugar distante daqui e ficar a MINHA escuta.Tomai conhecimento do que tenho a 
vos falar, é de suma importância.Não chegareis a entrar com toda essa gente, mostrar-
vos-ei como deveis prosseguir, ainda permanecereis em luta.Somente mais alguns
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entrarão ainda muitos permanecerão no caminho, é de Divindade imensa e santa e 
não se pode entrar nele, sem ter merecimento.

A Irmã precisa tomar cuidado com esses poucos que tramam confusão em 
vosso meio, EU a ela peço, entregue-os a MIM e então EU os dominarei, fazei essa 
entrega, para assim acontecer nos outros o AMOR TRINITÁRIO.

EU mesmo farei com que eles sejam eliminados de vosso meio, são como 
ovelhas negras que necessitam de um cuidado todo especial, eliminarei suas peles 
negras para limpá-los e deixá-los brancos, se assim eles aceitarem.

Pelo contrário, deixarão a vossa Comunidade.
Portanto, ficai vigilantes e conservai-vos sempre unidos, vós que sois 

mansos e prestais atenção a tudo que vos envio.SOU O SENHOR, SOU VOSSO 
AMIGO, aí diante do AMOR TRINDADE se encontra uma porta de bronze que foi 
construída com palavras, mas proferidas com ódio e rancor, que ecoou até os Céus.

Essa porta precisa ser rompida para que mais alguns possam entrar.
Uma luta se travará até que aconteça esse rompimento.
A ponte foi construída, os Apóstolos chegaram mas a porta se fechou 

em suas costas, agora é necessário que outros a rompam, estão sem ter como 
prosseguir sem poder dar a mão para os outros.

   

Agora que mais um passo foi dado e que já está em vosso meio o AMOR 
TRINDADE, deveis permanecer reunidos para que sejais revestidos pelo AMOR 
DIINO e SANTO, permanecei em união, pois vou dar-vos instruções.

Dar-vos-ei a conhecer como deveis seguir em frente, como será vosso pro-
ceder e como deveis partir para o mundo.

Ainda um pouco de tempo, partireis, mas antes que isso aconteça dar-vos-
ei tudo a conhecer, em um tempo bem próximo.

Reunir-vos-ei para que tomeis conhecimento de todo vosso proceder daqui 
para frente, ainda nesses dias ensinar-vos-ei muitas coisas.

Ainda se encontra rondando um elemento estranho e que se torna um obs-
táculo, mas não vos preocupeis, EU mesmo o ESTOU conduzindo.

Permanecei unidos por mais um pouco para assim formar unidade total, 
ainda não se completou definitivamente em vosso espírito todo o AMOR SANTO.

Há uma força que virá do alto para vos preencher totalmente, portanto, 
permanecei juntos e tudo vos será dado.
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Dei-vos a conhecer um caminho onde muitas lutas se apresentaram.
Agora vou ensinar-vos uma Lei Nova, para que possais levar para o mundo 

todo esse AMOR, todo esse Dom, isso vos foi dado do PAI, mas chegará a hora em 
que compartilhareis com todos.

Agora estais sendo instruídos, mas em um tempo bem próximo devereis ir 
em busca dos irmãos. Tudo vos darei a saber, já não mais vos será dado a saber em 
um ensinamento anterior, mas em uma Nova Lição. 

Quero te pedir que fiques bem atenta e não deixes passar nenhuma linha 
do que te falarei, de agora em diante tudo deve ser anotado escrito, dar-te-ei a saber 
tudo o que será para o presente e também do futuro. 

Nada deverás deixar sem ser escrito, nem que te pareça duro demais para 
fazê-lo, mas assim a ti peço: não deixes de o fazer e tudo leve ao conhecimento da 
Irmã. Agora que vos encontrais em um novo acontecimento, em um novo plano do 
PAI, será necessário que EU vos ensine também em uma doutrina nova.

Vereis que será maravilhosa e bela, será como o cantar de um pássaro, 
como uma música suave, como um rebento que cairá em vosso coração, pois em 
vós reside a sabedoria e tudo o que ela contém, é preciso buscá-la sempre mais e 
mais. Estais a preparar-vos para um grande acontecimento que abalará, como um 
estrondo, toda superfície da terra, um relâmpago de luz iluminará todo o universo e 
tudo estará consumado.

Será como a noite que geme e silencia, como a nuvem que troveja e lava, 
como relâmpago que ilumina, como um raio que rompe por onde passa. 

Assim será sobre toda a terra. 
Quando isso acontecer tudo estará consumado, tudo se tornará como um 

leve e suave cantar, como um romance em que somente o AMOR permanecerá. 
Mas antes que isso aconteça, será necessário um tempo de preparação 

e de luta, um tempo ainda restará para se tornar verdade todo esse plano sobre a 
terra. Ainda um tempo, esse que vos separa do mais belo e Santo lugar, não sabeis 
qual esse tempo, mas EU vos afirmo que é o tempo que tereis para lutar e banir todo 
o mal, toda injustiça, toda mentira. 

Deveis continuar a vos reunir e em um mesmo coração, em um mesmo es-
pírito, fazendo tudo o que vos for ensinado e revelado, para que o espírito do mundo 
possa ser livre e puro. 

Assim muito mais vos ensinarei e dar-vos-ei uma verdadeira doutrina santa 
e verdadeira. SOU O que está convosco desde todo o sempre, assim seja.
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Agora vou te falar qual é o teu primeiro passo nesse acontecimento novo. 
Deves levar ao conhecimento da e também a ela enviarei sinais, que será necessário 
manter silêncio diante das autoridades ainda um pouco de tempo. 

Quando chegar a hora certa EU a enviarei para junto do Clero. 
Enquanto isso, não deveis dispersar-vos, é necessário que comeceis a 

viver e aprender esse Dom. É preciso que entreis em uma verdadeira doutrina, na 
qual quero levar todo conhecimento desse rebento novo. 

Continuai a vos unir para tomar instruções, somente alguns dias e retomai 
o vosso tempo para ME escutar e para que vosso espírito seja instruído e ensinado. 

Recomeçai os ensinamentos em poucas pessoas, os que foram revestidos 
em primeiro lugar e os que ainda permaneceram à espera. 

Todos precisam tomar conhecimento da nova doutrina, mas é necessário 
que se leve muito a sério, quem não o fizer não deverá permanecer diante desses 
ensinamentos. Agi como pessoas adultas e firmes, para assim receber e viver essa 
doutrina nova.Assim muitos deixarão de seguir em frente, poucos que perman-
ecerão, somente os fortes de espírito.

   
MEUS Filhos, obedecei-ME e escutai-ME. 
SOU vossa MÃE e MÃE do MEU SENHOR. SOU a estrela errante, a luz do 

caminheiro. Quero a vós pedir: segui em frente, tenho em MEU Coração a Luz para 
o mundo, estou convosco a cada momento, estou segurando a mão poderosa do 
PAI, juntos venceremos. Em MIM está toda segurança, toda a paz. 

Quero vos revelar um segredo, mostrado a muito tempo em Fátima e que 
se encontra oculto, é como um relâmpago sobre as nações, um rebento novo resp-
landecerá, uma estrela derramará seu esplendor, um coração se abrirá, um abraço 
unirá em um só AMOR todo universo, uma luz transpassará os corações. 

Eis o segredo: o mundo corre o risco de ser tomado pelo dragão e gover-
nado desde o menor até o maior pelo enganador e temível demônio. 

As nações se encontram em luta e cada vez mais pelo poder, eis que está 
para acontecer, unem-se as Sete Potências e lutam em desbravado grito pelo poder 
imenso do “TER”, pelo “PODER”, no ódio e rancor. O mundo está negro e irrecon-
hecível diante dos olhos do Criador, dor, lágrimas e sangue tudo o que resta para os 
pobres Filhos MEUS. Intercedei junto ao Criador e MEU SENHOR, um tempo de rec-
onciliação entre o Céu e a Terra. Hoje ME encontro em luta com o sucessivo dragão, 
dominando e lançando-o ao léu, ao abismo tomado de ódio, lança-se nas trevas para 
sempre. Ainda há o mais terrível, o mais astucioso, o mais tenebroso a ser vencido, é a
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serpente que enganou a mulher, essa que foi amaldiçoada pelo PAI, venci-a, MEU 
FILHO a venceu na cruz, mas se levanta em poder e vitória sobre as nações.
Essa é a pior de todas, o satanás chamado de anjo da luz, esse que o PAI fez com 
AMOR e que se transformou em trevas. 

Venho em luta para o derrotar para sempre e assim obter o perdão do PAI. 
Queridos Filhos, peço-vos: continuai procurando sempre o AMOR de MEU 

FILHO. 
EU e ELE estamos sempre do vosso lado e nada deveis temer. 
Unimo-nos a vós para que se vença o maligno e que se comprometa as 

nações em um sinal de AMOR e PAZ. 
O TODO PODEROSO criou um paraíso e assim volta a requisitá-lo, sob o 

SEU braço e sob SEU olhar, tudo se levantará em louvor e glória. 
SOU a MÃE sempre estou junto de vós e dou a MINHA bênção e MEU 

AMOR Maternal. 
Trago a vós o MEU Coração e vos recolho todos em um lugar de AMOR e 

Paz.
   

De agora em diante quero que vos retireis para um lugar onde somente a 
voz do alto possais escutar. 

É de muita importância o que tenho a vos revelar, é preciso que estejais 
inteiramente à escuta de MINHA voz, tomarei o vosso espírito e vos conduzirei em 
Planos Santos.

Mostrar-vos-ei a profundidade desse Dom, assim deverás permanecer em 
estado de profundo silêncio e interligados à voz do SENHOR, deveis permanecer à 
escuta do ESPÍRITO DA VERDADE.

   

Agora vou falar-vos como deveis ir em frente. 
É chegado o momento de maior atenção em toda essa caminhada, é o 

próprio SENHOR que vem para reunir o rebanho.
Deveis permanecer unidos, ainda mais, é o ESPÍRITO SANTO DO PAI que 

vem falar-vos e seguir convosco. 
É de profundidade imensa que o PAI tem a vos revelar de agora em diante.
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São necessárias três coisas para chegar a profundidade desse Dom. 
Primeiro ser obediente, segundo ser disponível  e terceiro ser agradável ao 

SENHOR.Agora é necessário que volteis a vos unir em poucas pessoas para assim 
tomar conhecimento dos MEUS ensinamentos. 

Vou ensinar-vos em uma Lei Nova. 
EU mesmo trarei a vós todo um conhecimento. 
O MEU ESPÍRITO tomará posse do Espírito de cada um de vós, ao passo 

que se der lugar, tereis todo o conhecimento e todo o saber e vereis às claras os 
MEUS ensinamentos.

EU mesmo vos instruirei conforme a vontade do PAI. 
Em breves dias reunir-vos-eis em poucos para tomar instruções, nem todos 

têm condições. EU preciso reunir-vos para ensinar-vos como fiz com MEUS Discípu-
los, agora vou ME assentar junto convosco para dar a conhecer a MINHA doutrina e 
para vos mostrar todos os traços por onde deveis seguir. 

Uni-vos em poucos para assim não vos dispersardes e para tomar ensina-
mento. Tudo deve ser tomado por escrito para que se conheça por toda parte. 

EIS que venho e trago o cetro de força e de vitória em MEU braço direito, 
venho gravar em vossos corações a MINHA Lei, venho a mando do MEU PAI.

Reunirei o MEU rebanho e introduzi-lo-ei no MEU jardim, governarei as 
nações e tratá-las-ei conforme a MINHA Lei, buscarei em longínquos recantos as 
MINHAS ovelhas e as trarei com todo cuidado conforme o desejo de cada uma. 

Eis que venho em uma nuvem de luz para conquistar todas as nações. 
Vim para mostrar o caminho de volta, venho para vos reunir entre as na-

ções e povos, entre pequenos e grandes, entre o Céu e a Terra. 
Tudo estará em breves tempos em um mesmo jardim, em um mesmo lugar, 

como um jardim perfumado. 
Assim será, todo rebanho nos braços do Criador, Ei-Lo que vem e já está 

próxima a sua vinda. 
Não O perturbeis para que somente DELE venha a Luz, a Vida, a Paz, é 

chegado o momento em que se tornará em um resplendor todo o universo, todo o 
poder do Criador resplandecerá sobre toda a terra. 

Assim em um momento tudo se transformará e tudo se tornará Luz, Paz e 
AMOR. SOU O SENHOR, SOU o vosso amigo e vosso Mestre, estou convosco para 
ensinar e mostrar tudo conforme a vontade do PAI. 

E para em verdade afirmar que venho em breve, firmo em punho e em 
linhas e em verdade subscrevo-ME, A VERDADE, A VIDA, A LUZ.
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EIS o puro entre as nações, como torrentes de água, assim é o Plano do 
PAI em meio a todos, é como um raio de luz envolvendo a tudo e a todos.

Toda verdade deve ser dita, tudo precisa ser completo, nada deve perman-
ecer oculto.

Assim será e se completará, mantende-vos em Paz e em Mansidão.
É necessário que tenhais Espírito de Paz e de AMOR, ao invés de palavras 

duras, ficai no silêncio, assim deveis permanecer diante de qualquer situação.

   

Hoje vou falar-vos como será daqui em diante, como deveis continuar. 
Ainda um pouco de tempo e logo vos reunireis em doutrina para assim 

tomar instruções.
Esse rebento novo é como uma pequena semente em germinação. 
É necessário que tenhais todo cuidado regando-a e cultivando-a com os 

novos ensinamentos, esses que virão da fonte da sabedoria que descerão como 
raio sobre o vosso coração.

Assim quando vos reunirdes vos ensinarei como a crianças que necessitam 
de uma mão protetora. 

Vou falar-vos sobre o vosso proceder de agora em diante: reuni-vos em 
poucos para que se tome conhecimento profundo da nova Lei, o ESPÍRITO SANTO 
virá a vós e vos transformará, vos envolverá em um raio de sabedoria e de luz, assim 
compreendereis todas essas coisas.
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Quero falar-vos sobre a vossa missão, essa que deveis começar em breve. 
Ainda um pouco de tempo e deveis lançar os vossos passos em direção 

ao mundo. A Irmã deverá encontrar-se com as autoridades do clero em breves dias. 
É necessário que se encontre com eles para que se conclua dentro da Lei 

essa Obra Divina, ainda antes de dar início aos trabalhos com os servos.

   

EIS A VERDADE, EIS O AMOR, EIS A VIDA, tudo isso e muito mais vos 
será dado se ME ouvirdes, se ME escutardes. 

SOU a Luz, SOU a fonte que gera em abundância o AMOR, a Misericórdia. 
SOU o Pastor, reunirei todo o rebanho e o apascentarei em MEU regaço, o 

conduzirei em verdes campinas e o levarei em fontes de água viva. 
SOU o Mestre, o Salvador, venho em união com o mais puro AMOR, agora 

em um AMOR UNO e TRINO, em uma força imensa e renovadora, em uma luz que 
transpassará os corações e iluminará as trevas. 

Quero falar-vos como será de agora em diante.
Tomareis conhecimento de todo um ensinamento novo, uma lei nova 

começa a nascer, um ensinamento novo começa a ser vivido, è chegada a hora da 
transformação em todo um ensinamento velho e sem condições de transmitir Amor. 

É urgente que se anuncie esse novo rebento, esse novo acontecimento em 
meio aos Filhos MEUS, é de suma importância que se una em um mesmo espírito a 
nova e antiga Lei para acontecer uma nova evangelização. 

Levai ao conhecimento das autoridades esse Plano Santo do PAI, é de 
suma importância que haja esse diálogo, é através do conhecimento das autori-
dades que se anunciará essa nova Lei. 

É chegado o momento de se esclarecer tudo, é necessário que isso acon-
teça, tudo está preparado, há muito tempo passei em meio aos MEUS e os preparei, 
agora só resta o confronto entre a velha estrutura e esse novo acontecimento. 

É preciso que isso aconteça, a Irmã precisa manter-se calma sem se preo-
cupar com o que vier acontecer. 

SOU EU que ME aproximarei junto às autoridades e discutirei com eles, 
esclarecerei tudo da MINHA maneira, assim EU mesmo ME assentarei com eles 
para mostrar a nova e Santa Lei, para ensinar e levar ao conhecimento de to-
dos esse Plano Santo. É da vontade do Criador que assim se cumpra, é de
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suma importância que tudo se esclareça, antes que se manifeste a luz resplande-
cente de uma noite escura, tudo estará consumado. 

É chegado o momento em que o FILHO do Homem virá sob uma nuvem 
para contemplar toda a face da terra e virá a hora em que Céus e Terra se unem em 
um mesmo Espírito, em um mesmo AMOR, em um mesmo Coração. 

Tudo passa, mas o plano do PAI não passará, sem que se cumpra. 
Vim como Profeta, como Salvador, agora venho unido em um AMOR UNO 

e TRINO para destruir toda maldade e fazer reinar a verdade, a paz, a vida e o 
AMOR voltarão a ser como era no início dos tempos. 

Assim vos falo e afirmo, SOU o SENHOR e Mestre, SOU o que veio e que 
voltará.

   

Deveis vos reunir para tomar instruções desse novo plano. 
Reuni-vos em poucos, para assim tomar consciência desse novo acontec-

imento, é necessário toda atenção. 
Vou dar-vos a conhecer uma doutrina nova, um ensinamento de uma nova 

Lei. 
EU mesmo vos ensinarei conforme a vontade do PAI, assim deveis disper-

sar-vos, muito é o que tendes a saber.
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Chegou o momento. Eis que venho. Eis que estou a caminho. Eis que soa a 
harpa e tangem os sinos. Eis que vem o SENHOR, o DEUS infinito, o DEUS Criador, 
o SENHOR de todos os tempos, eis que se aproxima o momento em que tudo se 
reunirá em um mesmo AMOR, em um mesmo Coração, em um mesmo Rebanho. 

Agora falar-vos que deveis ir em frente em vosso caminhar, com vosso 
AMOR, é necessário que luteis por um mundo melhor, é preciso que sustenteis todo 
um ensinamento, todo um saber, o mundo precisa conhecer esse Plano Santo, esse 
AMOR UNO e TRINO. É de suma importância que vós leveis aos mais altos montes 
esse saber, esse Dom, vem do PAI todo esse saber e deveis anunciá-lo em toda 
parte, assim como foram reveladas aos antigos profetas, as propostas do PAI. 

Também nesse tempo vos é dado esse saber para o levardes a todos, não 
deveis ocultar e guardá-lo para vós, mas levá-lo aos confins da terra.

O momento é angustiante, o desespero que atravessa os Filhos MEUS, é 
com dor e lágrimas que se apresenta a humanidade. 

O Criador se apresenta com o mais santo e poderoso plano para que se 
cumpra a vontade do PAI. Eis que vem a glória eterna, eis que se aproxima o tempo 
em que todo o povo voltará para render graças e dar glórias ao Criador. 

Vinde todos e cantai a canção que encerra um canto novo, um canto de 
vida e de paz.Vinde todos e levantai os vossos corações em um grito de gratidão e 
honra ao Criador. Vinde todos e vede que se aproxima AQUELE que tem o poder 
em suas mãos. Sede agradáveis ao SENHOR, nosso DEUS e manifestai alegria 
e cantai um hino de AMOR. Ser-vos-á agradável a vinda do TODO PODEROSO e 
rejubilai-vos em um abraço de reconciliação e paz. 

Eis que vem a vós o mais puro e Santo AMOR, o mais puro e Santo Poder, 
eis que se aproxima o tempo da colheita, a semente foi lançada, já se tem frutos e 
amadurecem. O ceifador está pronto para ceifar. 

É chegado o momento em que se aproxima o poder do Criador sobre toda 
a terra.Eis que vem e se aproxima o tempo de união entre o Céu e a Terra, eis que 
vem o que foi arrebatado para junto do Todo poderoso. 

Já se ouve sua voz, eis que vem e lançam as redes, essas que se apre-
sentam em um Plano Santo, eis que vem para destruir o mal e deixar a vida em 
abundância. SOU o SENHOR e Mestre e vos revelo o que em um tempo bem próxi-
mo acontecerá.Ainda há um tempo entre o Céu e a Terra, mas não tardará e tudo se 
cumprirá. Ficai atentos aos sinais e alertas para os acontecimentos, mas antes que 
tudo isso aconteça, dou-vos esse Dom, esse plano para assim eliminar todo poder 
maligno e malvado, toda mentira será destruída e somente a verdade prevalecerá.
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Como deveis ir diante do PAPA:
Com simplicidade e com toda verdade, pedi-lhe que dê lugar na MINHA 

Igreja para esse plano do Criador, é de urgência, é de necessidade imensa que se 
viva por toda parte esse Dom santificador. 

Falai a Ele que é necessário que aconteça esse rebento novo em meio a 
MINHA Doutrina, não achei lugar em meio aos Sacerdotes e vim pedir a uma mulher 
que se tornasse humilde e se deixasse levar pelo MEU ESPÍRITO. 

E assim o fez, sendo-ME obediente e se fazendo simples para que se con-
cluísse uma nova Aliança entre o Céu e a Terra, agora já concluída essa Aliança 
deve se levar ao conhecimento dos pequeninos. 

É em obediência que se aproxima de Vossa Santidade para comunicar-lhe 
tal acontecimento e lhe expor todo esse Plano. 

Assim sendo, fico agradecido em escutá-la. 
É a MEU pedido que assim o faz. 
SOU O CRISTO, que veio e que volta agora em união com o PAI e o ES-

PÍRITO SANTO para renovar todo o universo.
Assim exponho nosso Plano e esperamos de sua parte toda atenção, todo 

carinho.
Subscrevo-ME em AMOR, Paz e Vida.
Atenciosamente 
O CAMINHO, A VERDADE E A VIDA.
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Naqueles dias acontecerá uma grande calamidade, um profundo sono 
envolverá toda a terra, haverá um silêncio profundo, uma noite se assolará sobre 
toda a humanidade, tudo se tornará silêncio, ninguém escutará ninguém e haverá 
uma transformação. Ninguém saia ao encontro do seu irmão, vizinho ou parente, 
ninguém fará nada pelo outro, cada um será um e julgado segundo o seu proceder. 

Quando acabarem as trevas, a luz brilhará e o sol se tornará suave e lím-
pido, o Céu se unirá a Terra e o reino do Criador se tornará imenso.

Os povos se levantarão e darão graças ao Criador, muitos não mais voltarão 
a terra. O SENHOR os acolherá e terá misericórdia para com eles. 

Os pequenos e grandes saltarão como pássaro que vive livre e sem rancor. 
Tudo será louvor e glória. Em uma mesma hora chegarão os povos de 

todo universo, tudo se tornará Paz e AMOR. Ninguém ensinará ninguém, não mais 
levantar-se-á nação contra nação, tudo brilhará em Paz e Harmonia. 

Quando isso acontecer os Anjos e Santos se unirão a terra em louvor e 
glória ao Criador. 

Tudo será Paz, Harmonia e Glória. 
Bendito é o nome do SENHOR! Bendito é o veio à Terra! 
Bendito é o AMOR UNO e TRINO que uniu Céus e terra! 
Bendito é o SENHOR porque reconstruiu seu jardim! Bendita és TU, ó 

Rainha, bendita quando disseste teu “SIM” ao Salvador! Bendito é o SENHOR que 
nasceu de ti! Bendita é a Aliança que cobriu todo o universo e que reconciliou em 
AMOR o Céu e a Terra!

   

Agora VOU falar-vos como deveis fazer e seguir em frente. 
Em primeiro lugar é preciso que isso aconteça: que a Irmã procure conver-

sar com as autoridades.Em seguida começará a vossa formação sobre esse novo 
acontecimento. Vós precisais tomar conhecimento de uma nova Lei, para assim, 
quando chegar a hora, estardes prontos para o mundo. 

Durante o tempo necessário vos ensinarei e vos instruirei como fiz com 
os MEUS quando passei pelo mundo. Agora venho ensinar também a vós com 
o mesmo Carinho, com o mesmo AMOR de Mestre e ainda mais, com a Sa-
bedoria do ESPÍRITO SANTO. Serão necessários muitos dias para que tomeis 
conhecimento dessa nova Lei, é preciso que se tenha fé profunda e que se viva 
em harmonia para assim anunciar ao mundo esse novo acontecimento. Devo 
preparar-vos com todo carinho e com toda atenção para que estejais aptos para 
irdes ao mundo. Haverá rumores por toda parte, muitos vos perseguirão e vos
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caluniarão mas se tiverdes Fé viva em vosso coração, tudo suportareis.
Ainda um tempo vos separa do mundo, tempo esse que será de ensina-

mento profundo. Nem todos vós tereis condições de suportar tais ensinamentos. 
Muitos de vós sereis retirados e deixados de lado.

   

EU SOU A PAZ, a Luz, o Caminho Verdadeiro. 
ESTOU convosco e quero entrar no coração de todos, Filhos MEUS. 
Venho indicar-vos algumas propostas para que realmente haja mais união 

na minha Igreja, “não  a Igreja de construção”, mas sim a construção da Igreja que 
deve ser cada um de vós. 

A vós deixei muitos ensinamentos, mas poucos estão nos dias de hoje 
sendo cumpridos, principalmente pelos Sacerdotes. 

Não è necessário que se façam grandes mudanças, é só cumprir o que 
está escrito no LIVRO DA SALVAÇÃO. Tudo passa, mas as MINHAS palavras não 
passarão. Muitas coisas já foram esquecidas por essa geração, mas é necessário 
que volteis para trás e vivais o que vos deixei desde o início. 

O mundo corre um grande perigo, é necessário que haja uma doutrina mais 
real e simples que todos possam compreender e que todas as pessoas tomem con-
hecimento dos MEUS ensinamentos, desde os mais pobres ate os mais poderosos. 

Os Sacerdotes precisam fazer uma pregação mais concreta, eles escon-
dem muitas coisas com medo de que as pessoas se retirem das Igrejas, mas é 
necessária uma conscientização maior por parte deles. 

Muito pouco eles têm ensinado aos seus irmãos leigos, eles precisam falar 
mais a verdade e não se deixar levar por alguns sentimentos, pois a eles foi dado 
todo poder e toda liberdade para anunciar e ensinar aos outros como se devem 
seguir os meus caminhos.

A eles pedirei contas de muitas ovelhas que estão a se perder por falta de 
um ensinamento mais profundo. 

Deixei-vos muitos exemplos que são verdadeiros, não duvideis e procurai 
sempre andar orientados pelo MEU Evangelho. 

Ainda hoje envio muitas mensagens para que não seja difícil a vossa camin-
hada.Venho orientar-vos para que se tornem leves os vossos ensinamentos, pois a 
vós dou as MINHAS palavras e os MEUS gestos e muitos sejam salvos através 
deles.  Confiai e tudo será fácil.
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Quem crê em MIM não anda nas trevas. 
Procurai sempre andar com AMOR e justiça para que tudo que venha da 

vossa parte seja verdadeiro. 
Não vos deixeis conduzir por coisas inúteis, mas procurai sempre estar 

unidos no espírito, que de vossa boca não saia palavras profanas, que vossas con-
versas sejam sempre sinceras e verdadeiras, pois de toda palavra tereis que prestar 
contas. Quero vos prevenir que todo aquele cuja vida passa sem sequer se preocu-
par consigo próprio, para esse seria melhor que tivesse sido abortado por sua mãe, 
mesmo antes de ver a luz do dia. 

Portanto, não vos preocupeis com vossos caprichos, deixando as coisas do 
PAI, pois de nada vale estardes cheios em vosso corpo e com vosso espírito vazio. 

Também a vós chamo atenção, pois estais distanciando-vos dos caminhos 
que mostrei.

Procurai estar sempre em oração e principalmente em paz com vossos 
irmãos para que possais estar em Paz com o PAI que vos criou, AMA e orienta, para 
seguirdes o Caminho que vos levará à vida eterna. 

Quero ainda vos falar de tal forma que compreendais que todo aquele que 
receber do PAI o ESPÍRITO por ELE enviado e não procurar orientar seu irmão 
ensinando-lhes a doutrina que lhe é dada, seria melhor para ele ter permanecido na 
escuridão. Quem recebe instrução deve pô-la em prática, para o bem de seu irmão, 
que vive distante de DEUS. Portanto, procurai de todas as formas viver e ensinar 
tudo o que vos é dado a saber.Quero vos falar, pois estais a receber instruções, 
ainda que para vós seja difícil.

Ainda mais algum tempo vos será dado para que vos purifiqueis, mas não 
muito mais, antes que se passe toda essa geração. 

A vós será dado o julgamento. Portanto a vós peço não fiqueis parados, 
ide em frente e procurai levar a Boa Nova a todos, porque perto está o fim desta 
geração. Quero vos lembrar que dentro de alguns dias devereis silenciar, mas vos 
peço que o façais com muito respeito e devoção. 

Muitas verdades a vós enviarei, muitas maravilhas vereis, mas procurai 
aproveitar bem o tempo e ficai escuta.

 Muitos serão profundamente envoltos pelo MEU ESPÍRITO, procu-
rai ficar vigilantes e em profunda oração. Pedi à SANTA MÃE para que ela vos 
acompanhe em todos os momentos e principalmente nesses dias em que 
ELA se apresentará para alguns de vós, pois muitos pedidos têm a vos fazer. 
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Alguns entre vós sereis tocados mais profundamente, mas não fiqueis com 
medo, estarei sempre ao vosso lado e conduzirei tudo. 

Depois desses dias, estareis preparados para levar a MINHA Doutrina pelo 
mundo, tereis que deixar os vossos lares e partir para levar a verdade e a salvação 
a muitos. 

O mundo vos espera, não vos preocupeis como fareis tais coisas, pois EU 
vos conduzirei.

Sede simples e mansos e os vossos corações serão preenchidos do ES-
PÍRITO e da Luz que vos é dado do alto. 

As vossas Famílias, EU as ampararei de tal forma que nada a elas falte, 
pois as confiastes a MIM. 

Ainda nos dias do vosso silêncio EU enviarei os Anjos do Céu a cantar e 
envolver o vosso espírito. 

Jamais alguém ouviu coisa semelhante e bela, estareis vivendo um pou-
quinho da paz e da harmonia do Céu. 

Os Anjos e os Santos entoarão cânticos para o vosso adormecer, reservo 
em MEU coração um lugar para vos guardar, em MEU Espírito vos tenho em Paz e 
AMOR. 

Confiai em MIM.

   

EU SOU O CAMINHO A VERDADE E A VIDA.
Sois a luz do mundo, portanto deveis brilhar como tal. 
Agora que já se fez em vós o AMOR TRINDADE, deveis ainda receber 

muitas instruções, mas devem ser rápidas, tenho pressa. 
O rebento está se perdendo e é necessário que se lance mão desse Dom 

para o reunir e trazer de volta ao PAI. 
O tempo é pouco e muito tendes a fazer. Deveis reunir-vos em poucos e 

tomar instruções para que possais partir em busca dos outros irmãos que estão à 
mercê do abismo e da destruição. 

Parece-vos impossível, que se reúna em um só rebanho, tudo que está dis-
perso, mas EU vos afirmo, o poder, a misericórdia do AMOR TTRINDADE é imenso 
e tudo pode. 

Lançai vossas redes e vereis como tudo se tornará VERDADE. 
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A Irmã deve se encontrar com as autoridades da igreja, tenho pressa que 
isso aconteça.É preciso que ela vá e exponha a eles todo esse plano e tenha autor-
ização das leis do clero, mas se não aprovarem e não aceitarem, então EU mesmo 
a ela autorizo que vá e anuncie a nova Lei, a nova semente. 

Dou MINHA autorização e nada nem ninguém poderá detê-la. 
O MEU ESPÍRITO SANTO agirá por toda parte, em união faremos morada 

em todos os corações, derrubaremos os templos que se encontram em ruínas e aí 
faremos morada definitiva. Ide e a eles pedi licença, mas se não a reconhecerem 
não temais, lançai vossas redes, buscai por todas as partes os vossos irmãos. 

Anunciai a Boa Nova e lançai a semente da nova lei. 
EU e MEU PAI unidos com o ESPÍRITO SANTO sopraremos como vento 

forte e lançaremos toda mentira fora, somente a verdade permanecerá, começare-
mos em meio às autoridades do clero e atingiremos todo universo, portanto sede 
obedientes e fazei a vossa parte e deixai acontecer tudo conforme a vontade do 
TODO PODEROSO.

  

EIS que venho falar-vos: 
É como a gota de orvalho, como um grão de semente, um riacho a trans-

bordar em águas vivas e límpidas, luz que raia no amanhecer, como a criança que 
nasce e que necessita de todo cuidado. Assim é a semente começando a germinar 
e crescer, dentro de cada um de vós.Ela necessita de muitos cuidados para não 
morrer, necessita de muito carinho e atenção para que cresça e de ramos fortes e 
robustos, que cresça e venha dar flores com um perfume todo especial, que venha 
dar frutos de AMOR e Paz.Esse riacho que começa a nascer dentro de cada um 
seja de profundidade imensa, suas Águas brotam dessa nascente e inundem a tudo 
e a todos e que sacie a sede de cada irmão que sedento procura encontrar a água 
viva e pura. Que vós sejais para vossos irmos os exemplos de AMOR, União e Paz, 
transmitais por onde passardes a harmonia, a serenidade, a luz. 

Procurai manter-vos em perfeita união com o Criador para assim levardes 
aos outros o AMOR, o exemplo de FILHOS DE DEUS e herdeiros do reino.

Muitos necessitam de ajuda, estão em desespero e desunião, não há nin-
guém para estender-lhes a mão, caem e não podem se levantar, estão à mercê do 
abismo sem ter uma palavra ou gesto de fraternidade. É preciso ir ao encontro desses 
pequeninos e trazê-los de volta ao PAI para que recebam do TODO PODEROSO a SUA 
Misericórdia e seu Perdão. Ide em busca desses pequeninos e carregai-os nos vossos
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ombros para que não se machuquem e que em seus corações volte a brilhar a Luz, 
o AMOR e a Vida. 

Assim vos falo e ensino para que saibais que são a luz do mundo, a esper-
ança dos aflitos, o caminho que conduz a todos de volta ao PAI.

SOU O SENHOR E MESTRE, SOU VOSSO AMIGO.

   

Há ainda em vosso meio um obstáculo um traidor, um enganador, ele se 
apresentará com jeito bondoso e cheio de AMOR;

Tomai cuidados em breves dias virá a vós com astúcia e tentará vos enga-
nar, será como um cão fiel, mas que transmite em seu olhar e em seu jeito de amigo 
a desconfiança e a desunião.

Com esse demônio, é chamado de astuto que tentou ME enganar quando 
passei pela terra, não o conseguiu, mas  volta com palavras doces e enganadores. 

Ficai atentos e procurai prestar atenção em tudo para não cairdes em sua 
astúcia, ele virá com o mesmo jeito que se apresentou quando ME tentou, astucioso 
e cheio de arrogância vos tentara também. 

Uni-vos e com autoridade expulsai-o do meio da humanidade para que seja 
acorrentado pelos MEUS Anjos e nunca mais volte ao vosso meio. 

De agora em diante, todas as vezes que lutardes com o satanás ou com o 
maligno, não vos esqueçais de expulsá-lo do meio da humanidade para nunca mais 
ter poder em meio aos Filhos MEUS. 

Usai de vosso poder e de vossa autoridade e expulsai-o para o abismo, 
para as trevas, de onde nunca mais terá poder de se levantar. 

Utilizai de vosso poder na vossa Família, em meio aos amigos, não vos 
deixeis envolver pelo maligno, mas expulsai-o de vosso meio, usai do silêncio e in-
teriormente com a força que vos une e do AMOR SANTO que se encontra em vosso 
coração e expulsai-o.
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VENHO EM NOME DO AMOR E DA PAZ. Venho trazer a Paz e a Vida. Venho 
em união ao AMOR SANTO do PAI e a força do ESPÍRITO SANTO, TRINDADE SAN-
TA em uma só força. Primeiro DEUS fez o homem e o cobriu com todas as delícias de 
um Paraíso perfeito, cheio de bens e de toda beleza, mas o homem traiu o PAI contra 
sua bondade ofendendo-o por desobediência, ferindo assim a confiança do TODO 
PODEROSO. DEUS em sua infinita misericórdia compadeceu-se da pobre criatura 
e enviou Moisés para retirar da escravidão os Filhos SEUS que se encontravam em 
desespero e angústia.Mas por falta de ter em seu coração a Fé viva e acreditar que 
realmente a palavra do PAI se cumpre, não conseguiu chegar e em meio ao caminho 
teve que deixar a multidão e partiu. DEUS teve outro plano e escolheu primeiro uma 
pequena e simples menina, entre tantas, a preferida do PAI a qual o TODO PODERO-
SO depositou toda sua confiança, essa correspondeu ao AMOR do PAI confiando ple-
namente no SENHOR e deixando-se envolver pelos seus desígnios. Repousa sobre 
Ela o ESPÍRITO do Criador e eis que começa uma grande missão, o mundo recebe a 
salvação, as portas se abrem para a vida, nasce a mais bela e sublime esperança para 
os Filhos do PAI, nasce a salvação para todos. Eis que vem um menino cheio de vida 
e serenidade, crescia em sabedoria e verdade.Verdade essa que os poderosos não 
conseguiram ouvir e aceitar, reuniram-se e mataram o FILHO DE DEUS, mataram o 
FILHO querido do PAI. O povo novamente parou, não procurou caminhar e seguir em 
frente. Hoje cheios de maldade, de injustiças encontram-se em desespero e sem rumo, 
não sabem por onde devem seguir. O SENHOR que é todo bondade e AMOR vem 
mais uma vez compadecido dos Filhos SEUS, enviar um plano cheio de esperança e 
AMOR. Vem ELE mesmo unido em um poder Uno e Trino e em união com o humano 
fazer morada em meio a toda humanidade. Mas para que isso se torne verdade é 
necessário que não aconteça a falta de fé, a desconfiança.Enquanto não houver a fé 
viva e verdadeira, não chegareis a habitar a casa do SENHOR. É preciso acreditar fiel-
mente que tudo vos vem do PAI e que é DELE que procedem todas as coisas a vós são 
confiadas. Portanto, que não vos aconteça como a Moisés que por falta de Fé teve que 
partir.Tomai o exemplo da querida MÃE de DEUS que em momento algum veio a du-
vidar, confiou totalmente no plano do Criador e em seu coração não existiu lugar para 
desconfiança. Assim vos peço, não duvideis, mas cheios de Fé segui em frente, pois 
é pouco tempo que vos resta. Se não acreditardes a TTRINDADE não poderá descer 
sobre vossos corações e fica sem efeito todo trajeto já percorrido. Sede simples e não 
queirais discutir com o SENHOR ou interrogá-lo, confiai plenamente em seu poder 
e assim acontecerá em toda a parte o AMOR Santo e Verdadeiro. Cuidai para que 
vosso coração não seja tomado pela desconfiança, mas dia por dia, minuto por minuto 
reavivai a esperança, a fé, a vida para que assim se cumpra o Plano Santo do PAI.
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SOU EU O SENHOR E MESTRE
SOU o Caminho do peregrino. 
Quero falar-vos como deveis permanecer unidos em um mesmo coração 

e em uma mesma esperança para suportardes as grandes provações que se apre-
sentarão em breves dias. 

Preparai vossos corações e vosso espírito, enchei-vos de fé viva e confiai 
no SENHOR. Deveis preparar-vos e revestir-vos do ESPÍRITO DO SENHOR para 
que tenhais força e coragem para tudo suportardes e não vos deixar envolver pelo 
que vierem falar.

 Agora, antes que isso aconteça, tereis um tempo de preparação e de ensi-
namento, dar-vos-ei instruções e encher-vos-ei de MEU ESPÍRITO para que quando 
vos suceder tais coisas, estejais fortes e firmes como soldados quando estão pron-
tos para a batalha. Não vos disperseis, reuni-vos e procurai com atenção escutar 
todos os ensinamentos e toda doutrina. 

E não tardará, o vosso espírito será morada definitiva do AMOR UNO e TRI-
NO e quando isso acontecer, nada nem ninguém vos amedrontarão ou vos vencerá, 
ficai atentos à voz do PAI e escutai-O para que tudo se cumpra a seu tempo.

   
Tudo está em MINHAS mãos, o tempo presente, o tempo passado e o 

futuro. Tudo depende de MIM. 
SOU EU que formei com AMOR todas as coisas, fiz todas elas com cuidado 

muito especial para que os Filhos MEUS viessem morar em um lugar puro e perfeito. 
Mas dei a liberdade aos MEUS Filhos, veio então a desobediência, o peca-

do, a desordem. 
Perderam todas essas maravilhas, vieram morar nas trevas onde não há 

luz, nem esperança. 
Tive compaixão dessas pobres criaturas e mandei MEU FILHO único, o 

MEU Precioso e Querido FILHO para trazer de volta a luz nos corações, mas foi em 
vão. Prenderam-NO e mataram-NO, não O quiseram seguir e assim permanecem 
nas trevas onde não existe luz. 

Agora venho EU mesmo, unido em um mesmo AMOR, em uma mesma 
força banir toda escuridão e fazer brilhar a luz, dar vida nova aos Filhos MEUS.
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SOU O SENHOR E MESTRE. 
SOU o que já passou pela humanidade e agora volto unido em TRINDADE 

para reunir todos em um mesmo rebanho. 
Falo-vos como será o vosso coração o vosso espírito, o vosso ser. 
Tudo se transformará, tudo se modificará, tudo deve entrar em estado de 

graça, é necessário que assim aconteça, é preciso que isto se torne verdade para 
assim transformardes o mundo e irdes ao encontro de vossos irmos. 

Quero agora assim vos falar como isso se fará em vosso coração, somente 
a verdade deve existir, nem uma mentira, tudo deverá ser Amor e bondade em vosso 
espírito. Deve reinar o ESPÍRITO DA SABEDORIA E DA SANTIDADE, nada de im-
pureza pode residir em vós nesse tempo, em vosso ser deve se estampar o exemplo 
de humildade da serenidade e mansidão. 

Deveis ser perfeitos, cheios de esperança e verdade e assim partirdes em 
busca dos vossos irmãos. 

Para que isso se torne possível em vós precisais ter um desejo grande e 
queirais que isso se realize. 

O ESPÍRITO SANTO entrará e destruirá tudo que for mentira, tudo o que for 
trevas e a luz se acenderá dentro de cada um. 

Assim fará morada em vosso ser o AMOR SANTO DO PAI.

Quero falar-vos como isso se fará dentro de MINHA Igreja. 
Farei uma transformação, envolverei os MEUS Sacerdotes e examinarei 

todo o clero, destruirei toda desordem, punirei todos os culpados e elevarei a MINHA 
Doutrina. Venho para destruir tudo o que é lei enganadora e infiel ao plano do PAI, 
farei verdadeira guerra dentro das autoridades, mostrar-lhes-ei toda verdade e elimi-
narei toda mentira. Haverá pânico e desespero em meio aos Sacerdotes, aos bispos 
e todos os que fazem parte dessa comitiva. 

Lançarei mão do MEU Poder e destruirei toda injustiça que se implantou 
dentro dos MEUS ensinamentos. Muitos ficarão sem saber como fazer, para onde ir, 
como agir, até que venha o ESPÍRITO SANTO e tome posse definitiva. 

Havereis de presenciar diante de toda essa cúpula de enganadores, de falsos 
e desordeiros, que se fazem donos da verdade, mas que deixaram os Filhos MEUS à 
mercê do pecado e da injustiça. Necessito de vos para assim proceder diante de MEU 
templo que está totalmente em ruínas e sem ânimo.Vou ME utilizar de muitos de vós para 
poder entrar e derrubar as mesas dos cambistas e destruir as trevas que cobrem MEUS



310

ensinamentos. 
Vou entrar e fazer verdadeira destruição em meio aos vendedores que se 

encontram instalados em MINHA Lei, os destruirei e os lançarei fora para sempre. 
SOU EU o Mestre que venho para reunir toda MINHA doutrina e levá-la em 

um ensinamento verdadeiro aos pequeninos e famintos Filhos MEUS. 
Venho em um momento qualquer e tudo acontecerá, como um sopro, como 

um relâmpago, como um vento, para que assim a luz da verdade e da vida possa 
penetrar em cada coração, em cada ser e assim fazer morada nos corações. 

Ficai atentos, observai quando estas coisas começarem a acontecer, sa-
bereis que SOU EU O SENHOR que estou agindo e fazendo justiça. 

Não vos assusteis e não vos desespereis, mas ficai preparados para virdes 
muitas coisas, são necessárias que aconteçam para trazer de volta a paz e a espe-
rança nos corações.

   

SOU O SENHOR, SOU O MESTRE, SOU O GUIA, SOU O PASTOR tudo 
a vós falo.

E preciso que se cumpra tudo conforme a vontade do Criador e SENHOR. 
Agora, em vós virá do alto o ESPÍRITO SANTO e tomará posse definitiva 

do vosso ser, do vosso sentir, do vosso agir.

   

EIS que venho falar e venho fazer: tudo será destruído, toda maldade, toda 
injustiça, tudo o que for mentira deixará de existir, somente a verdade permanecerá. 

Venho para varrer a tudo e a todos, começarei em breves dias, em meio às Au-
toridades da Igreja, renovarei a MINHA Lei, dar-lhes-ei uma vida nova. A MINHA Doutri-
na necessita de vida nova para que possa permanecer, darei um sopro de força a toda 
MINHA Lei, tudo o que é mentira deixará de existir, somente a verdade permanecerá.
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Havereis de surpreender-vos com tudo o que acontecerá em meio a MINHA 
Igreja, não tereis palavras para exprimir-vos diante de tamanha vergonha que se 
encontram os Sacerdotes e os Religiosos. 

Tudo está doente e entra em agonia e se encontra prestes a morrer. 
Venho com a Lei Nova e concluirei essa Lei em meio aos MEUS, darei um 

sopro de vida nova à velha lei, mas banirei tudo que é imperfeito e impuro do meio 
da MINHA Doutrina.

Farei com que fique somente a verdade. 
Mas para que isso aconteça necessito de vós, preciso de vós, pois foi 

através do humano que se conseguiu fazer tanta injustiça, tanta maldade e é através 
do humano que entrarei para derrubar toda mentira e toda falsidade.

   

Naqueles dias havereis de presenciar muitos acontecimentos, muito deses-
pero e aflição cobrirão a tudo e a todos, acontecerá grande pavor e muita lágrima. 

Vereis descer dos altos Céus, o Poder, a Força sobre tudo o que é mentira 
e injustiça, vou derrubar tudo o que é velho para que permaneça somente a vida 
nova, a nova esperança. 

Não haverá mais morte, tudo precisa renascer em uma renovada e verda-
deira Boa Nova. 

Não mais haverá a morte que vem destruir toda beleza da vida, mas em um 
Espírito novo acontecerá, a Vida Nova onde reina o AMOR e a Paz. 

Destruirei toda injustiça para que os Filhos MEUS possam ter a liberdade, 
a vida nova na justiça, no AMOR e na Paz. 

Destruirei todo o mal que destrói e mata a vida dos Filhos MEUS para plan-
tar a vida em abundância, em harmonia, em alegria e paz. 

EU venho e não tardarei, mostrar-vos-ei com que poder venho para vencer 
e destruir todo o mal e assim tudo voltará e se tornará um jardim santo e cheio de 
vida e vida em abundância.
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EU SOU A VERDADE E A VIDA, A FONTE DIVINA. 
Venho trazer a paz, derrubar tudo o que é falso e destruir toda mentira e trago 

a paz.Venho com o braço levantado em sinal de vitória e com o manto de luz destruirei 
todo o saber criado pelo maligno e plantarei a paz, a harmonia nos corações. Venho 
unido à Fonte, o Divino e Poderoso coroado pela Coroa dos Anjos e Santos.Venho unido 
ao Uno e Trino Poder do TODO PODEROSO. Venho levar tudo o que foi criado para 
matar e destruir a MINHA imagem. Venho para quebrar todo bastão criado pela mente 
enferma e doentia, que constrói castelos soberbos e luxuosos e destrói a MINHA Lei, a 
MINHA Verdade. Venho em busca de tudo o que ensinei quando nasci, em meio a todos 
ensinei e deixei MINHA Lei, volto para reunir todo rebanho.

Venho pedir contas a vós de toda verdade que ensinei e que vivi em vosso 
meio. Eu fui, mas vos deixei a MINHA Lei, o MEU saber, o MEU mandamento.Onde 
o enterrastes, onde o escondestes, o que fizestes com tudo o que vos ensinei?E vós, 
essa gente que se diz dona da verdade e tendes a MINHA Lei em mãos, o que fizestes 
com tudo que deixei?O que fizestes com MINHA morte e por que não viveis MINHA 
ressurreição?Por que não procurais caminhar em MEU caminho, esse que ME custou a 
vida e que vos abriu as portas do Reino?Onde enterrastes o tesouro que vos dei?

Oh! Meus Sacerdotes onde está o vosso coração, Oh! Autoridades, Oh! 
Gente que se comprometeu com MEUS ensinamentos, para onde estais levando as 
MINHAS ovelhas?Para onde caminha MEU rebanho, por que desviastes os MEUS 
ensinamentos e deixastes os MEUS pobres Filhos à mercê do pecado e da mentira?

Entrarei, derrubarei tudo que criastes para vosso beneficio, para vos satis-
fazer, tudo que vem de vós, tudo que desviou MEU rebanho será destruído, será quei-
mado e lançado ao fogo, não ficará mentira e nem falsidade nem bem estar, nenhuma 
lei para desdizer a MINHA.Tudo será destruído, tudo será amarrado pelos MEUS 
Anjos e lançado fora. Venho com poder e força e destruirei tudo, havereis de chorar, 
havereis de vos angustiar, havereis de vos desesperar, mas EU não vos conheço, EU 
vos lançarei fora do celeiro do MEU recanto, vos deixarei famintos e sedentos, proi-
birei MEUS Anjos de vos ajudar. Pagareis com dor e lágrimas tudo o que foi causado 
pelas vossas leis, pelas vossas ações. EU venho e não tardarei, venho reunido com o 
ESPÍRITO SANTO e o Poder imenso que vem do PAI. 

A vós falo e afirmo, tudo isso acontecerá se não houver dentro em breve a 
renovação da MINHA Lei, da MINHA Doutrina. Peço a vós servos que vos unais a eles 
e procurai fazer uma vida nova em meio a MINHA Igreja. 

É necessário que se una esse Dom, esse caminho que a vós mostrei, é 
a chave para a salvação para toda a humanidade. Esse e o caminho que veio re-
unir todo rebanho, mas é preciso vivê-lo em meio a todos, é o caminho da vida, da 
nova Lei, é o caminho que veio dos Céus e chegou para que todos tenham o perdão 
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e a misericórdia do PAI. É necessário que vós anuncieis e ensineis por toda parte 
esse ensinamento, esse AMOR. 

Assim vos falo e ensino. 
SOU O SENHOR, O AMIGO, O MESTRE.

   Quero falar-vos que deveis reunir-vos em um Espírito de Fé viva. 
Virá sobre vós o ESPÍRITO DE SABEDORIA E DE LUZ, pousará em cada 

um de vós, encherá o vosso coração de verdade, dará ao vosso espírito vida nova e 
trará a esperança a todos, mas é necessário que vós tenhais Fé viva e verdadeira, 
assim como MEUS Discípulos.

Limpai bem o vosso espírito para que venha residir definitivamente  em 
cada um a preciosa Luz Divina. 

Dependerá de cada um. 
Assim como está vosso coração, assim será a graça que vem do PAI. 
Quando a vós falei que muitos permaneceriam no caminho, é chegada a 

hora em que muitos ainda irão permanecer, depende de cada um, em que estado 
se encontra. 

E necessário se encontrar completo e em harmonia com o Criador para que 
a divindade possa invadir e fazer morada definitiva em vosso coração, tomar posse 
definitiva de vosso espírito. 

Rompei com tudo o que é mentira e falsidade e tenhais completa confiança 
no plano Santo do PAI, para terdes a graça de conquistar a divindade do AMOR 
UNO e TRINO. 

São poucos os que conseguirão penetrar no lugar Santo, ainda são poucos 
os que chegarão à terra prometida.

   

Quando se fizer em vós o AMOR verdadeiramente Santo, então podereis 
usar de vosso poder e expulsar todo o mal, toda injustiça, toda mentira.

Quando em vós fizer morada definitiva o ESPÍRITO, então sereis ver-
dadeiros escudos para a sociedade, para os irmãos, porque já não sereis 
vós que estais a agir, mas sim O que está em cada um de vós e só então po-
dereis sair ao encontro de vossos irmãos. EU vos afirmo, tenho pressa que 
isso aconteça, pois o tempo é curto e as ovelhas se perdem,  preparai-vos
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preparai-vos imediatamente para a vinda do ESPÍRITO SANTO que tomará posse 
definitiva de vosso espírito para assim poder agir em meio a toda sociedade, em 
meio a toda humanidade. 

Vou também enviar o MEU ESPÍRITO SANTO em meio  a todo clero para 
varrer e destruir tudo o que é erro e injustiça e renovar toda estrutura que está em 
ruínas e se encontra em podridão. 

Tudo o que é velho desapare¬cerá e será destruído, será lançado fora e 
somente a MINHA Verdade e MINHA Lei permanecerão e assim será uma vida nova 
dentro da MINHA Igreja, em meio a MEU povo. 

Esperai e vede como tudo acontecerá, mas EU necessito de vós para assim 
poder agir, para poder destruir toda falsidade. 

Preciso de vós como pessoas para ME utilizar de alguns de vós e poder 
romper com toda velha estrutura, com toda injustiça, com toda mentira, vou ME 
utilizar de vós de diversas formas, usando-vos como fantoches. 

Sereis como objetos inquebráveis em MINHAS MÃOS para destruir todo o 
mal, que se encontra em meio aos MEUS Sacerdotes, aos MEUS seguidores, em 
meio a toda Igreja estrutura. Utilizar-ME-ei de vós para queimar tudo o que é velho 
e plantar a semente nova em meio aos MEUS. Não vos assusteis com o que vos 
acontecer ou como fareis. 

SOU EU em união, UNO E TRINO que estou a agir e varrer tudo. 
Tocarei no coração dos MEUS e chegarei no Espírito dos Filhos MEUS 

através de vós. De agora em diante sereis os MEUS aspiradores e MEUS objetos, 
ME utilizarei de cada um conforme a MINHA vontade. 

Deveis ser dóceis e compreensivos uns com os outros para que em tudo se 
cumpra a vontade do PAI

   
QUERO falar-vos sobre a Segunda Vinda do SENHOR. 
Eis como se cumprirá o que se encontra escrito no LIVRO DA VIDA. 
Antes que venha o fim de todos os tempos será anunciado o Plano do PAI, 

mas rejeitado como no tempo em que Noé também anunciou o que deveria acontecer, 
ninguém deu crédito a tais palavras, assim acontecerá com o anúncio do novo Plano 
do PAI.Zombaria e descrédito, não darão ouvidos, então chegará o Poder do PAI com 
SEUS Anjos e toda Corte Celeste para ceifar e recolher todo trigo e queimar todo joio. 
Então como no tempo de Noé ser-vos-á dado um lugar onde estareis seguros, vós e 
vossos filhos e os filhos de vossos filhos, somente os que acreditarem e que tiverem 
verdadeira Fé permanecerão. Serão como Noé e sua descendência, formará uma
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família e a tornará agradável ao SENHOR, essa é a semente que permanecerá para 
o futuro, é a geração futura, é como uma cepa nova que germinará e cobrirá toda a 
Terra e a encherá de Vida Nova. 

Eis que venho. Eis que destruirei tudo o que é mentira, deixarei somente 
a verdade.Não vos preocupeis como isso se fará, tudo está nos Planos do PAI, o 
vosso lugar é de segurança, tereis um lugar onde nada vos atacará, sereis protegi-
dos pelos Anjos e Santos. 

Tereis toda segurança, isso tudo acontecerá em um tempo bem próximo e 
será em um momento inesperado, tudo será muito rápido, é como que um relâm-
pago, como um sopro, como um vento. 

Tudo acontecerá com a Força do ESPÍRITO SANTO que virá e soprará em 
todas as direções, em todos os lugares e em todos os corações.

 Assim sendo, sereis a continuação da criação do Homem como no tempo 
de Noé, sereis a semente que germinará em meio ao mundo e cobrirá toda Terra. 

SOU EU que vos falo e vos revelo todas essas coisas.
                                                                                                                                 

Hoje quero falar-vos sobre o tempo que ainda vos resta para que o mundo 
conheça a conversão, à volta para o PAI. 

É necessário que vós caminheis em um caminho de profunda e santa liber-
tação. Não conseguireis entrar em um lugar Santo sem que luteis por ele. 

Agora chega o momento de o mundo receber esse Dom. 
É necessário que luteis por um mundo melhor e cheio de vida. 
É chegado o tempo de libertar o mundo das amarras que o prendem e o 

destroem. É o momento de eliminar de sobre a Terra para sempre o maligno, o rei do 
poder, do ter, o ídolo que está no coração do mundo e que destrói todo o universo. 

O espírito do tempo está negro e doente, o espírito do mundo está enfermo 
e precisa urgentemente de tratamento e de vida. 

É necessário que se rompa com as garras do dragão que se colocam e 
prendem o tecido humano.  Rompei com as correntes que seguram a humanidade e 
que a impedem de caminhar rumo ao CRIADOR. 

É necessário soltar vida em abundância, em vigor, para que todos possam 
caminhar gratos ao PAI. 

Ai daqueles que impedem que MEUS Filhos caminhem em MEU Caminho de 
AMOR e Paz.Ai daqueles que causaram tanto dano e destruição em meio aos MEUS e 
hoje tudo parece se perder, venho em breve e renovo toda esperança com os pequenos e
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humilhados e desfaço toda mentira que ronda os corações. 
Deixaram de ensinar a verdade porque acham duras demais, desviaram 

MEU povo dos MEUS Ensinamentos porque pensam em viver melhor sem muito 
ter o que fazer ou ensinar.Agora venho trazer de volta todo MEU ensinamento, todo 
saber e a vós peço, fazei tudo que vos ensinei desde o início desta caminhada para 
que se cumpra assim o Plano do PAI. Venho reunir todo rebanho de todo universo 
e levá-lo-ei pela mão, mas é necessário que se lute para que assim seja em toda 
parte, em todo lugar. Tenho a vós como MEUS empregados, pois vos ensinei, vos 
instrui. Quando necessitar de vosso serviço, estejais prontos e disponíveis tantas 
vezes quantas forem necessárias, cada um com o seu poder, com a sua simplici-
dade e com o seu Amor. 

Quando for necessário que se lute, deveis fazê-lo e assim cada um com 
sua missão, formando um quartel de soldados fortes e corajosos para a luta de cada 
dia.

SOU EU O SENHOR E MESTRE, assim falo e oriento.

 

SOU vossa MÃE e venho vos trazer uma mensagem de Amor e Carinho.
Hoje comemorais o nascimento de uma criança, não propriamente foi essa 

a data de seu nascimento, quando essa criança nasceu, nasceu também para o 
mundo uma esperança de vida nova, de um mundo novo e assim o foi. 

Muito lutei para defendê-la das mãos do maligno para que se cumprisse o 
plano do PAI. Também hoje nasce uma esperança para o mundo que é o nascimento 
dessa Obra Divina e Santa que o PAI envia a Terra, muitas vezes a defendestes dos 
ataques do maligno e ainda mais o deveis defender ao passo que nasce em meio a 
todos. Mas EU ESTOU do vosso lado e trago debaixo dos MEUS pés a cabeça do 
terrível dragão, ele se levanta e tenta, mas é dominado e pisoteado com a força e o 
poder do TODO PODEROSO. 

SOU vossa MÃE e quero que estejais sempre prontos ao chamado do CRI-
ADOR e atentos aos seus desejos e obedientes à suas ordens. 

Não procureis entender ou querer saber como isso se fará, deixai-vos con-
duzir e vereis quão grande é a Obra do PAI, não vos deixeis enganar pela serpente, 
ficai sempre atentos, pois ela sempre se apresentará. 

Ficai atentos também ao chamado do SENHOR, é ELE a fonte de Vida 
e Sabedoria, é a ELE  que pertencem todas as coisas, é a ELE que pertence 
decidir pelo universo, é só a ELE  deveis obedecer e dar graças. Sede humildes 
e mansos, assim como MEU FILHO o foi, obediente até a morte, sede ouvintes
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do Plano do CRIADOR e não temais em atendê-lo para que assim se cumpra a SUA 
vontade, o SEU plano. SOU vossa MÃE, gerei-vos em MEU seio para que soubés-
seis que SOU A quem vos guarda e vos protege, assim como protegi aquela criança 
inocente e que era alvo do maligno. Também agora protejo essa criança que nasce 
em meio ao mundo e traz a Esperança de Vida Nova e de Paz, protejo essa Obra 
Divina do PAI porque sei que é essa obra que trará de volta ao CRIDOR, todos os 
filhos MEUS, todos que se encontram sem ter para onde ir. 

Eu vos convido: Vinde para junto de MIM para que EU possa vos acalentar 
e vos guardar em MEU CORAÇÃO.

Derramo MINHAS graças em meio a todos e quero contar as maravilhas do 
Céu em meio a todos.

   

Quando se fizer presente em vosso coração, em vosso espírito, em vossa 
mente o VERDADEIRO AMOR, sereis como relâmpagos em meio às nações.

SOU O SENHOR e quero vos anunciar que se aproxima o tempo da col-
heita e já é hora da vinha ser pisada e o seu suco retirado, já tem início o tempo em 
que a figueira começa a dar seus frutos e chega o tempo da colheita. 

É chegado o momento que se recolherá à parte o bom fruto e se destruirá o 
fruto mau e em que se lançará mão do que destrói os Filhos MEUS e será aniquilado 
para sempre, somente a boa semente permanecerá e dará frutos bons e saudáveis. 

O celeiro será preenchido pela colheita do Senhor. 
E O FILHO DO HOMEM descerá e recolherá toda parte designada para 

esse tempo, outra será deixada para outro tempo.Eis que vem o AMOR Forte e 
Poderoso, o PODER UNO E TRINO para resgatar todo o universo e pôr em ordem 
toda Terra. Surge o grande momento em que se une junto a Terra o poder imenso do 
CRIADOR e  se aproxima o tempo da colheita, em que será queimado com fogo forte 
toda má semente e será plantada uma semente de Vida Nova, de Esperança e Paz. 

Não vos perturbeis, ficai atentos aos sinais porque se aproxima o momento 
e já se ouve a sua voz. Vem e traz em seu braço forte a Bandeira da Vitória, há em 
seu coração a luz penetrante que entra e queima toda injustiça e traz um ângulo que 
será posto para sempre em meio às nações. 

Traz em seu braço forte e poderoso a Aliança Eterna que se estenderá 
por toda parte.Vem o Poder, a Glória do Alto, vem o AMOR UNO E TRINO que 
tudo pode que tudo lava e tudo rompe. Vem e traz um sinal jamais visto e jamais 
conhecido pelos homens da Terra.Vem e traz um relâmpago penetrante em que 
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serão renovadas todas as nações.
Eis que vem e salta em gritos de honra e de poder, vencendo todo mal para 

sempre.Eis a força que invadirá todo universo, todo oceano, toda a profundeza da 
Terra e o mais alto monte, tudo será revestido com poder e força, tudo será coberto 
com uma camada de uma extensa fumaça e revestido com uma luz penetrante e 
forte.Assim será e assim vereis acontecer quando chegar o poder imenso do Todo 
Poderoso.Ficai atentos e vigilantes.

  

Quero assim falar-vos para saberdes que sois escolhidos para uma missão 
de compromisso e de confiança.Deveis, portanto permanecer unidos em espírito, 
coragem e fé para que em tudo que vos acontecer, deveis permanecer de mãos 
dadas para juntos caminhar e ter forças para vencer todos os obstáculos e para 
conseguir levar em frente todo esse Dom, todo esse caminho.

Lutai e sede corajosos, trazei em vossos olhos a luz divina e penetrante, 
trazei em vossos corações imensos e em vosso espírito a força total de luta, de vida 
e de esperança.Trazei em vossa voz o som penetrante da Verdade e da Paz, em 
vossos passos demonstrai a firmeza de Filhos de DEUS e fiéis seguidores de sua 
Lei, sede exemplos de Verdadeiros Filhos, sede testemunhas da Luz, sede a fonte 
da água viva que lava e que transforma por onde passa.

Ide em frente, não vacileis.Lutai por uma transformação, para que se tenha 
vida e vida em abundância, para transformar todo o universo em Paz e AMOR.

Sede como Verdadeiros Filhos MEUS que trazeis em vosso coração, a Ver-
dade, a justiça, o perdão e a paz.Não vacileis, ide em frente mesmo que tenhais de 
cair, levantai-vos e segui.Preciso de vossa luta, preciso que sigais em frente para 
conseguir reunir todo rebanho.Encontrareis pelo caminho muitos fortes e perigosos 
lobos, muitos cães vos esperam com garras afiadas e com olhos de fogo maligno 
e perverso.Não vacileis e não temais, ESTOU convosco para vos guardar de todos 
esses malfeitores e de todos esses arrogantes e perversos perseguidores.

Ide em frente, em uma luta desbravadora e cheios de confiança no PAI, 
caminhai com passos firmes e com o coração confiante de um dia receber a recom-
pensa eterna.Não vos será dada a recompensa aqui, mas na eternidade.

Portanto, permanecei firmes e cheios de confiança no PAI que vos confiou 
todo seu Plano de AMOR e Paz.

Sois do mundo, mas a serviço do PAI, sois como pedras preciosas aos olhos do 
PAI.Sede obedientes mesmo que para isso tenhais que suportar as piores humilhações.
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SOU EU O SENHOR E MESTRE e venho falar-vos para que tenhais a 
certeza de que tudo se cumpre conforme a vontade do PAI.

Quero que tenhais a confiança total e a fé viva em vosso coração, vou man-
dar MEU ESPÍRITO SANTO para que desça sobre vós e que com força e coragem 
venhais transformar o mundo.Peço a vós que tenhais paciência e fiqueis atentos, 
ainda vou ME utilizar de vós para que desça a Divindade Santa sobre a Terra.

Preciso que permaneçais unidos ainda por algum tempo para que assim se 
complete o que já se iniciou.Preciso de vosso tempo, ainda mais um pouco e assim 
farei acontecer a vida nova em meio a vós.

Não vos preocupeis com o tempo, ele se encontra em MINHAS mãos, vou 
enviar-vos o MEU ESPÍRITO para que desça sobre vós e assim tome posse defini-
tiva do vosso templo, esse que se renova e que nasce em uma vida Nova e Santa.

Sois dignos e já estais preparados, assim em vós se completará a TRI-
NADE SANTA.Isso deve acontecer para que assim também os outros possam rece-
ber, sois uma raiz profunda e vindes de muito tempo.

EU vim e vos preparei para que assim se cumprisse a vontade do PAI, ago-
ra tendes por missão levar essa boa semente e semeá-la por todos os lugares e em 
todos os corações.Fostes preservados desde todo o sempre e agora se completa 
entre o Céu e a Terra a Divindade Santa e de agora em diante deveis levar para 
todos esse Dom.

  

Quero falar-vos sobre o que vos espera e que deverá acontecer dentro em 
breve, descerá sobre vós uma forte chuva de fragmentos de força terrível, invadirá 
com força o vosso espírito e assentará em seu trono, governará com força e poder 
o vosso braço e destruirá as trevas.Todo o maléfico será destruído em um romper 
onde se completará a unidade Santa, formarão um laço forte cheio de vigor, será 
uma luz penetrante e que queimará toda a falta e toda impureza.

Acontecerá naqueles dias uma forte e terrível tempestade, que romperá 
com o véu do tempo e que trará sobre a Terra uma chuva de luz e de transformação.

Virá naquele tempo, uma forte voz que abrirá todos os corações e cobrirá toda 
Terra, havereis de recolher o vosso jugo e guardá-lo em um lugar seguro e cheio de es-
perança.Não existirá mais nenhum só, que não se complete e que não penetre nessa 
força forte e penetrante.O Céu e a Terra se completam em uma extensa e forte corrente.O 
templo do SENHOR se transforma e se completa em meio a todos.Acontecerão 
naqueles dias muita dor e lágrimas, onde invadirá a mão do SENHOR e manifestará
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o seu poder como um fogo abrasador e forte, lançará por toda Terra a sua luz e 
queimará toda e qualquer semente má.

Tornará pesada a alma e empobrecido o seu espírito, encherá a Terra de 
assombrosos escombros e cobrirá todo universo com força e poder.

Depois disso lançará um olhar digno de AMOR e juntará o rebanho e com-
penetrar-se-á dele, conduzi-lo-á sobre verdes e limpas pastagens, trará água fresca 
e lavará toda a ferida.Descerá sobre ele como um relâmpago que o iluminará e o 
sustentará para sempre, achará um lugar de felicidade para que o rebanho repouse 
em Paz.

   
SOU O SENHOR, A VERDADE, A VIDA.
Trago em MEU semblante um olhar sereno e de paz, trago a vós a MINHA 

gratidão, a MINHA luz.Trago a cada um o MEU ESPÍRITO de coragem e de vida 
nova.Permanecer em alerta e em um espírito de luta, ainda deveis enfrentar muitos 
malfeitores que se apresentarão.

Quero a vós ME dirigir como MESTRE e SENHOR e pedir para continu-
ardes em Espírito de coragem e de força, muito tendes a vencer e a batalhar.

Dar-vos-ei toda miséria que se encontra em meio aos Filhos MEUS.
Como isso se fará não o sabeis, mas deveis permanecer unidos e EU vos 

mostrarei e vos instruirei.
Dar-vos-ei todo o universo para que o purifiqueis e o transformeis, darei 

parte, por parte, assim como assumi na cruz todo pecado e derramei MEU sangue 
por toda humanidade.Também a vós será dada toda a mentira e toda injustiça co-
metida pelo homem para que seja destruída e eliminada do meio da Terra, assim 
deveis aceitar tudo com muito amor e dedicação em um espírito de caridade e paz, 
fazei tudo o que vos ordeno.

Assim quando tiverdes de exortar, exortai, quando tiverdes de fazer silên-
cio, que assim seja, quando tiverdes que doar a própria vida pelo irmão desconhe-
cido assim façais.Enviarei do alto dos Céus o MEU ESPÍRITO que virá e com fogo 
ardente queimará toda impureza, virá com força e destruirá toda mentira e toda 
falsidade, trará a vós a paz e a luz, mas preciso de vós como humanos para assim 
purificar o mundo e fazer chover o fogo ardente nos corações.

Assim vos peço não vos perturbeis com o vosso corpo, com o vosso tempo, mas 
deixai-vos usar pela mão poderosa do CRIADOR e poderoso PAI.Não vos será dado fardo 
maior do que possais suportar.Portanto, não temais, mas sejais obedientes e cheios de
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confiança.Fazei tudo o que vos pedir e sereis eternamente recompensados.
SOU O SENHOR E SALVADOR, venho e partilho convosco todos os momentos em 
todas as situações.

ESTOU sempre junto em espírito e força, em lute e coragem.
SOU O SENHOR E MESTRE, TRAGO-vos A MINHA PAZ E GRATIDÃO.

   
Ainda um tempo e mais outro, entre o Céu e a Terra permanece um tempo, 

não o compreendeis nem sabeis qual, mas o PAI que está no Céu o sabe, não vos 
pertence saber qual a distância do tempo, mas a vós o pertence, esse que separa a 
humanidade e que está em gritos de lamentos e de desespero.

Ainda um tempo separa o homem do paraíso e outro tempo a ele é dada 
para conquistá-lo, assim a vós falo e assim a vós quero levar a MINHA misericórdia 
e a MINHA bondade.

Agora venho trazer-vos a Paz, a justiça e também a MINHA misericórdia, 
o MEU perdão, se não o aceitardes, se não o quiserdes receber, vos lançarei para 
sempre ao abismo e nunca mais haverá um tempo de salvação.

Venho e trago-vos a MINHA ressurreição, se não a quiserdes, deixar-vos-ei 
na morte para sempre, venho e trago MEU ESPÍRITO para renovar todo o universo, 
se não o quiserdes aceitar, jamais alcançareis a luz e jamais os vossos olhos verão 
as maravilhas do paraíso.

Venho em união com toda a mansão celeste e trago-vos a canção eterna, 
se não a quiserdes escutar, se não aceitardes em vosso coração jamais os vossos 
ouvidos serão abertos para as delicias do Céu.

Vim uma vez, fui rejeitado, não ME aceitaram, agora venho unido com toda 
a corte celeste e com tudo o que é Divino, se ME rejeitarem novamente, vos deixarei 
para sempre em meio as trevas.Jamais tereis outro tempo, jamais ME compadecerei 
dessa raça e não vereis o PAI, tudo vos foi dado, ensinado e mostrado, desde que 
passei pela Terra e ainda permaneceis nas trevas.

Venho agora para compreenderdes e para mais uma vez vos ensinar e 
mostrar o caminho de volta ao PAI, mas se permanecerdes na ignorância, se não 
quiserdes abrir vossos olhos e vosso espírito, jamais me compadecerei de vós.

Vim pela primeira vez, mas não ME compreendestes, venho pela segunda 
vez e trago em MEU braço forte toda verdade, toda justiça, cabe a vós decidir, 
se quereis a vida ou escolheis a morte para sempre.
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Venho e dou-vos ainda um tempo, mas a vós afirmo, já não muito mais e tudo se 
consumará, portanto em vossas mãos está esse tempo e em vós está a decisão 
final.

A vós SOU propício, ainda um pouco e logo já não ME tereis mais.

   

Ainda um pouco e outro pouco, agora vou falar-vos como acontecerá em 
vosso retiro e como tudo se fará.

Em primeiro será dado a vós o mundo e sua injustiça, toda sua prostituição 
e toda a sua maldade.

Estareis a trabalhar dia e noite com força e coragem, deveis permanecer 
unidos ao ESPÍRITO SANTO e em um mesmo espírito, purificar todo universo.

Uma coisa será necessária, a entrega total de vosso ser, deixando-vos con-
duzir pela mão do misericordioso PAI.

Assumi toda maldade em obediência e AMOR e assim acontecerá.
Em outros dias vos será manifestado todo um ensinamento, ser-vos-á dado 

para sempre o poder, a força do ESPÍRITO DO SENHOR e em outro momento será 
unido em Aliança Eterna, o poder UNO TRINO e SANTO vos preencherá e vos dará 
vida nova.

Assim completar-se-á o Dom maravilhoso do PAI.
Será firmada a Aliança Eterna para sempre entre o Céu e a Terra e tudo o 

que pedirdes ao PAI ser-vos-á dado, porque já não sereis vós, mas em vós habitará 
o poder imenso, o poder Santo do alto, assim se firma entre o Céu e a Terra o poder 
e a glória e sereis luz e sol para toda a Terra.

Sereis o espírito de força e coragem para todo o universo, assim como luz e 
vida apagareis toda treva e somente a luz brilhará sobre tudo e sobre todos.

Já não sereis como humanos, mas revestidos com o ESPÍRITO, com o 
Poder e a Força do PAI, sereis escudos fortes e cheios de vida e esperança, assim 
em vós habitará um pedacinho do Céu.
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Eis a verdade que venho trazer-vos, venho em nome da paz, mas trago a 
violência, a luta desbravada pela Paz, venho e trago o MEU cajado para com ele 
derrubar e destruir toda mentira e falta de amor.

Eis o UNO E TRINO AMOR, eis que surge e já vem, eis que vem e inundará 
todo o universo e soltará todos das amarras e das unhas do maligno, eis que vem e 
traz em seu poder a força imensa da salvação e santificação.

Venho e em MEU Poder imenso trago a MINHA voz forte que derruba a 
maldade e transforma a tudo e a todos.

Agora unidos em um mesmo Espírito o Céu e a Terra se unem para formar 
um só coração, um só AMOR, uma só Esperança e Vida, uma paz que adormecerá 
todos os corações e trará luz imensa e Divina em todos os olhares.

Quero falar-vos que estais a seguir um caminho de luz e de salvação, segui 
em frente e cheios de confiança acreditar que estais a serviço do PAI e que essa 
é a sua vontade e que esse è o caminho que levará de volta ao reino toda ovelha 
desgarrada e desnutrida.

Deveis confiar plenamente que tudo a vós é dado do alto e estais somente 
a obedecer e cumprir o que o SENHOR vos pede e revela, deveis ter fé viva e 
verdadeira em vossos corações para assim realizar todo desejo do CRIADOR, PAI 
Todo Poderoso.

   

O ESPÍRITO SANTO virá sobre vós e invadirá o vosso coração, queimará 
tudo o que é impuro e resplandecerá em vosso espírito a Luz Divina e Santa.

O Poder do PAI descerá sobre vós como uma tocha imensa e forte, terá 
uma luz penetrante e atingirá o mais profundo de vosso ser, entrará e descerá no 
mais íntimo de vossa alma.

Restituirá as mais profundas e delicadas áreas do que deveria ser um ped-
acinho do Céu.

O ESPÍRITO SANTO virá sobre vós e vos encherá de força e de coragem, 
vos penetrará e transformará nas entranhas e dará vigor e vida nova, transformará 
e preencherá o vosso espírito da Luz Divina e Santa.

O ESPÍRITO SANTO vos revestirá com a couraça da virtude e com o manto 
da pureza, vos cobrirá e vos regará com o perfume da mansão celeste.

Assim sereis tomados pelo Poder do PAI, pela Sabedoria Divina, sereis 
instrumentos definitivos nas mãos do PAI.
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Venho falar-te filha querida e amada.
Venho trazer-te a bênção do Pai.
Venho e te cubro com as graças de MÃE.
Quero te falar e repetir que se encontra nas mãos do PAPA toda essa Bela 

Obra do CRIADOR, ele a tem em seu poder mas sente medo em anunciá-la, sabe 
que existe mas não sabe como o fazer.

Dentro em breve ME revelarei aos jovens de MEDJUGORJE e a eles darei 
tudo a conhecer, falar-lhes-ei que já está concluída a Obra do PAI, darei o nome do 
lugar e do Estado que se encontra tal luz forte.

Farei que compreendam e que levem ao Santo Padre, farei que se pronun-
cie ao clero e as autoridades e transmitirei uma força imensa e penetrante em seus 
corações.

A eles levarei a mensagem estranha de um acontecimento Divino e Santo, 
a eles levarei a MINHA graça para que a compreendam.

Darei a eles, tudo, a saber, será anunciado em breves dias, será para o 
mundo e para o clero uma grande surpresa e para vós uma graça de reconheci-
mento e de AMOR do PAI.

SOU VOSSA MÃE e ESTOU por toda parte e em todos os lugares, venho 
e transmito a vós o MEU AMOR.

   
Como em outros tempos ME revelei aos MEUS Filhos, venho também 

nesse tempo ME revelar, assim como usei no passado os anúncios e as revelações, 
também agora os faço.

SOU O MESMO DEUS do passado, do presente e do futuro.
Quando na Terra se fizer presente esse Dom, tudo se transformará.
EU venho e arrebatarei para junto de MIM todos que são dignos e que se 

fazem como crianças.
Farei morada em meio aos MEUS e serei o SEU SENHOR.
Levarei para junto do Céu todo o manso e destruirei para sempre o rebelde, 

o malfeitor.
SOU O GRANDE, O PODEROSO SENHOR, venho para resgatar todo o 

desprezado e darei a eles a recompensa, ao arrogante e orgulhoso, mandarei que 
MEUS Anjos o lancem fora para sempre e que nunca mais possa se levantar.
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SOU O SENHOR E MESTRE e quero assim vos falar que se aproxima 
o grande momento que sereis tomados pelo MEU ESPÍRITO SANTO, esse que 
decidirá sobre cada um de vós, que queimará toda injustiça que há sobre a Terra.

Agora se aproxima o grande momento em que sereis habitados pelo poder 
imenso do PAI, assim como veio o ESPÍRITO SANTO sobre MARIA e os Apóstolos, 
também agora vem inundar-vos, ensopar-vos, com sua força com sua luz, com seu 
fogo abrasador.Vem e vos preencherá de Sabedoria Divina e Santa.

Abrirá caminho para que possais atravessar sem cair: caminhará junto a 
cada momento dando coragem e força a cada um de vós.

Não mais temereis, vacilareis ou duvideis.
Abrir-se-á um caminho claro em meio as trevas, romperá com a escuridão 

e com a maldade, preencherá a vida com a luz infinita do Céu.
Abrirá em meio ao MEU povo a fenda e trará o fogo que queima e que 

destrói todo o mal.Vem e far-se-á conhecer em meio a todos.
Até os dias de hoje, ninguém O conhece como realmente é, ninguém vive 

o seu poder, a sua luz, a sua força.
É chegado o momento em que o conhecereis e O vereis realizar muitas 

coisas, coisas extraordinárias acontecerão e se farão conhecer em meio a todos.
Muitos haverão de se espantar e de se perguntar: Mas de onde vem isto?
Mas vós o sabeis que é o MEU ESPÍRITO que realiza todas essas coisas.
É chegada a hora em que voltará a criação ao PAI CRIADOR, mas para 

que isso aconteça é preciso que venha a força do ESPÍRITO SANTO e queime, 
purifique, limpe a tudo e a todos.

Assim se completarão as escrituras, assim se completará tudo o que foi 
anunciado pelos profetas desde o inicio, desde o princípio e ainda mais o que se 
encontra escrito em todas as partes do Livro da Vida.

FUI um profeta, anunciei-vos muitas coisas, falei-vos publicamente, fiz con-
hecer quem era o PAI, anunciei-vos e mostrei-vos o caminho de volta ao PAI, subi 
para junto do PAI, falei-vos que enviaria o ESPÍRITO SANTO sobre a Terra.

É chegado o momento, o tempo que se aproxima, que vem com sua força 
e seu poder, que surge, que se tem sinais e já o podeis sentir, eis que o grande mo-
mento se aproxima.Uma chuva de força e de fragmentos, como fogo, descerá sobre 
a Terra e queimará os corações, destruirá todo o mal e preencherá com sua luz e 
com sua Divindade a geração presente e a futura.

Assim a vós falo e revelo, SOU O AMIGO, O MESTRE, O SENHOR, SOU 
O PROFETA, SOU O FILHO DE DEUS.
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Quanto mais vos perguntardes tanto menos o sabereis.
Uma vez livres não sereis mais objetos de destruição.
Tanto mais viverdes em harmonia, tanto mais havereis de conquistar a paz.
Não havereis de vos perturbar se em vosso espírito se encontra a mão do 

Senhor.
Não se  acha em vosso coração lugar para injustiça.
Não se trata de malícia quando em vós se planta o AMOR.
Não rejeiteis o vosso amado, quando ELE vier, pois em vós repousará e 

fará sua morada.
Continuai a caminhar e vereis a DEUS.
Não procureis vossa razão, mas deixai-vos envolver pela Sabedoria Divina.
Lutai para conquistar a Vida, essa que se foi.
Vivei a Ressurreição e não persistais na morte.
Continuai a buscar e encontrareis a Felicidade e a Paz.
Caminhai com os pés firmes e segui as pegadas de quem já passou em 

vossa frente.
Ide em busca, à luta e procurai com insistência para conquistar a promessa 

Divina.
Sede humildes e encontreis no vosso coração o AMOR e a Paz.

   

SOU O SENHOR e quero vos falar.
SOU O MESTRE e vos quero ensinar, SOU A LUZ e quero vos iluminar.
SOU O SALVADOR e quero que ME sigais.
SOU A VIDA e quero que vivais em Harmonia e Paz.
Agora vou falar-vos para que saibais que caminho sempre a vossa frente 

desde o princípio, ESTOU preparando o caminho para que possais atravessar e 
encontrar a mansão celeste.

Vim, paguei vossos pecados e vos mostrei o caminho para que tenhais vida 
em abundância.Vim e resgatei-vos do poder do maligno, mas nada fizestes e estais 
parados diante de tudo o que vos ensinei.

Por que procurais viver a Paz que vos deixei?
Por que não vivais o AMOR que vos ensinei?
Por que estais a esperar que venha entre vós a Paz e o AMOR, sem que 

os vivais?
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Quereis entrar no reino dos céus?
Então segui-ME.
Não digais em vosso coração: Não sou digno de receber sua graça, mas 

dobrai os joelhos e retribui em louvor e glória.
Honrai aquele que vos criou e tereis vida longa.
Retribui com gratidão e alegria a vida que o PAI vos deu.
Caminhai seguro e feliz e vereis a DEUS.
Julgais conhecer seu espírito, mas estais em aflição.
SOU A LUZ, A VERDADE E A VIDA, vinde a MIM e vos darei MEU consolo.
Guardai em vosso coração tudo o que for agradável e vivei feliz.
Deixai a Luz Divina penetrar em vosso espírito e tereis vida nova.
Lançai um olhar fraterno e encontrareis vosso irmão.
Caminhai num caminho de luz e não temereis as trevas.
Soltai um grito de júbilo e vossa voz, o SENHOR escutará.
Onde se encontra o vosso coração, tereis o grau de Felicidade.
Justiça e AMOR caminham de mãos dadas quando existe o Perdão.
Julgais saber tudo, mas em vós esta a soberba.
Vinde e segui-ME e vos mostrarei a fonte de Água viva.
Quando em vosso coração morar a Paz encontrareis em vosso irmão a 

imagem de DEUS.
Se fizerdes presente um sorriso em vossos lábios demonstrareis que estais 

feliz.
Julgais tudo saber, mas em vós encontra-se a arrogância.
Não tomeis parte na iniquidade de vosso irmão, buscai a salvação para ele.
Não acheis impossível rever a luz no mundo, o Poder do PAI, é imenso.
Não lanceis um olhar perverso para vosso irmão, mas emprestai a ele a 

vossa mão.
Não piseis em falso, mas buscai uma rocha para caminhar.
Não busqueis vosso bem estar, mas lembrai-vos: todos são filhos do mes-

mo Pai.
Continuai e segui em frente e chegareis ao Templo Sagrado.
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O escolhido pelo maligno deverá voltar em um profundo arrependimento, 
tudo foi necessário, assim se manifestou o traidor, o orgulhoso Caifás, esse que 
perseguiu o Filho do Todo Poderoso até os dias de hoje.Eis o momento em que se 
reconcilia com o PAI e a ele pede perdão, esse é o filho da maldição, que Moisés em 
seu caminho amaldiçoou erguendo a vara e amaldiçoando todo um lugar, é o que se 
encontra em Ex 10,12.Recaiu sobre toda essa raça e vem se concluir em reconcilia-
ção com o PAI, assim tudo veio desde a primeira obra do CRIADOR. 

Não cabe a ninguém julgá-lo nem a ele, nem a Caifás, ambos são filhos da 
maldição e que somente agora se reconciliam com o CRIADOR. 

Eis ai a pedra que se encontra diante da Igreja, eis o que ela representa, 
enquanto não for retirada essa pedra, o povo de DEUS continuará na escuridão, não 
terá acesso ao seu Dom. Se ele não se arrepender, se não pedir perdão, então EU 
mesmo a destruirei com a MINHA autoridade e a destruirei para sempre, não mais 
se levantará.

 

Dei-vos todo um ensinamento até agora. 
Enviarei MINHA doutrina, a MINHA Lei Nova, assim como deverá ser anun-

ciada ao mundo.Mandarei toda uma ordem e uma lei nova, todo um ensinamento 
Santo e cheio de Sabedoria, essa é a Lei, essa é a Doutrina que permanecerá e que 
será anunciada e proclamada por toda a Terra.

Eis como será e continuará, assim se completará no universo o que já se 
deu no início junto á criação do mundo.Agora vou instruir-vos e essa doutrina vem 
da Fonte Divina e Santa, essa lei vem da voz do PAI Todo Poderoso e assim tudo se 
fará cumprir.Eis a Fonte de luz que surge para todo universo e que se completa entre 
o Céu e a Terra o Plano Santo do PAI, eis que se conclui a Aliança Eterna.

É necessário que escuteis o PAI, que escuteis a sua voz, tudo se cumpriu 
conforme a vontade do PAI, nada está fora de seu Plano, a sua mão vos conduziu 
Pura e Santamente.A força do DIVINO AMOR acompanhou desde o início e não 
deixou que nada acontecesse e que viesse matar ou destruir esse plano, é o PAI, 
O FILHO E O ESPÍRITO SANTO unidos que assim o fazem e tudo procede deles, 
tendo MARIA, a MÃE SANTÍSSIMA como auxiliar e protetora.

Por algum tempo tomareis instruções e aprendereis uma Doutrina Nova, 
cheia de Poder e de Força.Agora vos vem da Fonte Eterna todo o ensinamento e 
todo saber sobre a lei nova e junto vem o mundo carregado de pecado e de mal-
dade, quando se completar toda a Santificação e toda Purificação no mundo, 
também estará de volta o Paraíso e tudo será Paz e AMOR.Toda a criação
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estará de volta ao CRIADOR, louvando e dando graças ao Poder UNO 
TRINO.Já não SOU EU que venho instruir-vos, mas tudo vem da fonte de Água viva.

Unidos damos as mãos e entrelaçamos nosso Poder, a nossa Sabedoria, 
o nosso Coração em uma Aliança Eterna.Tudo se torna uma só fonte, uma só vida, 
uma só esperança, um só Dom, em que o AMOR, somente o AMOR consistirá.Não 
mais haverá outro ensinamento a não ser esse.Não haverá outra lei, a não ser essa 
que viverá de agora em diante.

Não haverá outro DEUS, um só será o Dom em que tudo se submeterá, 
uma só será a voz que ensinará e que reunirá todo o rebanho.

Somente a voz do AMOR falará e anunciará por toda parte, ela falará e 
penetrará nos corações, instruirá e fará prodígios por toda parte, em meio a todos.

 

Glorificado seja o NOME do PAI e toda a Divindade do Céu o santifica e a 
Terra dobra seus joelhos em louvor e agradecimento ao SEU NOME.

A sua obra, PAI, se conclui entre o Céu e a Terra.Tudo está consumado 
e se faz um grande silêncio.Os Anjos e Santos cantam glórias ao Todo Poderoso 
e a Terra entra em seu interior e guarda silêncio, para assim se fazer merecer de 
tama¬nha Bênção e agradecer o Todo Poderoso, a sua bondade, a sua misericórdia.

Agora vem toda uma Lei Nova e cheia de Vida e de Saber, vem para reunir 
e dar vida nova a toda criatura.De agora em diante havereis de presenciar muitos 
sinais e muitas coisas estranhas, pois a mão do PAI age em todos os lugares e seu 
ESPÍRITO varre e sopra em todas as direções.Acontecerão muitos fenômenos es-
tranhos e cheios de espanto, mas que ao longo do tempo trarão a Paz nos corações.

Agora que se conclui com a Terra esse plano, esse Dom, começa a vossa 
missão e começa a total destruição de todo mal para sempre.

Não espereis um caminho de bem estar, sem lutas e sem sofrimentos.
O mundo cairá sobre vós e vos esmagará, vos fará sofrer, mas abre-se da 

Fonte Divina, a água viva, a luz forte, a força que vos sustentará.
Resistireis com coragem, para purificar e santificar a criação, a Obra Divina 

do CRIADOR.De agora em diante sereis os escudos fortes em quem o PAI deposi-
tou toda sua confiança, sereis os apagadores de toda maldade do mundo.

Silenciai as vozes que se faça cumprir a Lei do SENHOR.Calai as vozes 
da maldade, da mentira e gritai a voz forte de libertação e de fé sobre a Terra.Calai 
para sempre e seja destruído para sempre o ímpio, o perverso, o infiel.Tenha lugar 
no mundo, somente para o AMOR, a Paz, a Vida Nova, a Verdade e a Esperança.
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Ungi-vos e cingi-vos, cobri vosso corpo com a veste forte e vossa cabeça 
com a força do ESPÍRITO SANTO.Renovai-vos na confiança do Senhor e na vossa 
fronte marcai com o sinal da fé, vossa mão assinalai com o selo do AMOR e em 
vossos pés ponde um solado resistente, em vossa alma levai a doçura e a força 
do Altíssimo.Caminhai e juntai-vos aos vossos irmãos, conduzi-os aos verdejantes 
prados e conformai-vos em vosso coração.

Em vossa língua levai o sinal da nova lei e com vossos lábios pronunciai 
as primícias do Céu.Por onde passardes fazei conhecer a força, a luz, a vida nova.

Que vossos pés calquem com força a desigualdade, a impureza, à injustiça, 
que vossos passos deixem sinais e pegadas profundas, por onde gerações futuras 
hão de caminhar.Atravessai vales escuros e levai a luz que transpassa e que de-
ixa sinais de transparência e de AMOR.Levai aos longínquos e distantes prados a 
verdade, a fé e a vida em abundância.Conduza-vos a mão do SENHOR e que a 
fonte de vida transpasse todo vosso ser.Que se faça ressoar em meio às nações a 
transformação e a voz do Todo Poderoso.

Que se escute e dê ouvidos às palavras fortes e penetrantes de vida e de 
sabedoria.Que se rompa com as trevas e se ilumine todo universo.

Que de geração em geração se carregue esse sinal, esse AMOR.
Que se transforme em um paraíso toda a superfície da Terra, as alturas do 

Céu e a profundeza do mar.Que tudo se volte e glorifique o CRIADOR, o SALVA-
DOR, o LIBERTADOR, o SANTIFICADOR.Sele essa verdade com o sangue derra-
mado em remissão de todo pecado e que pela vida nova, nesse mesmo Sangue, se 
assinale e se sele a Verdade, a Paz e a Vida em meio a todos.   

 

Para onde e como seguir em frente?
O que ireis fazer?Para onde ireis?Como será daqui para frente?
Tudo isso e muito mais, deveis aprender nesse ensinamento novo e verda-

deiro.Daqui a alguns dias tomareis ensinamentos e sereis instruídos para que vossa 
missão comece verdadeira e completa.Assim, em alguns dias, havereis de reunir-
vos e tomar ensinamento que virá da fonte Divina e Santa.

Ainda um pouco de tempo e seguireis em meio aos MEUS, mas antes de-
veis preparar-vos e conhecer muito sobre esse acontecimento novo, mas prepa-
rai-vos!Muito havereis de sofrer e de contemplar a miséria do mundo, chorareis e 
lamentareis com tamanha desigualdade e desamor que ronda o coração das criatu-
ras, feitas à imagem e semelhança do PAI

.Nenhuma outra criatura formada pela mão do SENHOR, destruiu tanto, 
quanto as que ele fez à sua imagem e semelhança.Agora em vós queima o fogo
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ardente e forte que nasce da Fonte do AMOR e assim como vos atingiu no mais 
profundo de vosso ser, assim também queimará e descerá até o mais profundo do 
universo, de onde trará e queimará todas as raízes de destruição e de selvageria.

Tudo se transformará e tudo será tão puro como no inicio da criação, assim 
sentireis a transformação e a purificação em todos os lugares e em todos os cora-
ções, que assim o desejarem.

Sem que haja o querer nada se fará.
A força do ESPÍRITO SANTO é inviolável e segura, quando ela vier reduz-

irá e destruirá tudo o que até o tempo presente tem se orgulhado e se manifestado 
contrário à criação.

Será de Força e Poder, jamais visto sobre a Terra.
Eis que se aproxima o tempo e a colheita, o tempo apresenta sinais e já 

vem sobre a terra, a força total e destruidora nascida direta da Fonte Divina.
Somente deveis expor os vossos ensinamentos, assim como vos ensinei 

até agora e ainda mais o que venho ensinar-vos.
Mas a mão poderosa do CRIADOR lançar-se-á e fará desaparecer toda 

maldade e toda injustiça.
Somente o poder do AMOR, TRÊS VEZES SANTO o que penetrará e trans-

formará, renovará em vida nova toda criatura.

  

Os sacerdotes, os bispos, o clero, renunciarão ao chamado do PAI, exclu-
irão a voz do SENHOR e clamarão em vão contra o Plano Santo do Altíssimo.

Concluirão Aliança com as leis humanas e frias e deixarão de escutar a 
minha voz.

Isso ainda algum tempo e os farei conhecer MEU Poder, a MINHA Lei.
Destruirei as suas arrogantes leis, as matarei e as queimarei, excluindo do 

meio da MINHA Igreja.
Farei chover em meio aos corações a MINHA Doutrina, a MINHA Lei e darei 

vida nova às MINHAS ovelhas que restarem e que serão as MINHAS testemunhas, 
abrigá-las-ei e as restabelecerei sobre a Terra.



332

A finalidade de vos falar é que quero que compreendais as MINHAS pala-
vras.Assim quero ME dirigir a todos os povos, a todas as raças, a todas as nações.

Sede submissos ao SENHOR e a ELE obedecei, porque é grande a sua 
cólera.Abrirá em meio a Terra uma estepe e cobrirá a tudo e a todos com a sua 
cólera.Trará de volta a sua raça e fará com que todos se coloquem sob seus pés.

Purificai-vos de toda espécie de imundície e lavai a vossa alma no Sangue 
do Cordeiro.

Renovai vosso espírito e santificai-vos no AMOR DO PAI.

   

A Verdade e a Vida, a Fé e a Esperança, o AMOR transformador, isso é o 
que permanecerá para as gerações futuras.

Assim comunica a alma, os sentidos da Vida e da Verdade e permanece a 
Esperança, a Fé e o AMOR.

Imensa será a segurança em meio aos MEUS, conduzidos ao recanto da 
Felicidade e da Paz.

A Fonte Divina transmitirá toda a sabedoria e muito mais, ás almas que se 
interligarem com ela, assim toda e qualquer pessoa poderá estar em comum união 
com a Santíssima Trindade.

   
SOU A VERDADE E A VIDA.
Venho falar-vos e revelar-vos as MINHAS palavras, essas que brotam da 

Fonte de AMOR e Sabedoria.
Desde o início assim o foi e assim sempre o será.
Sereis instruídos em uma Lei Nova e Verdadeira.
Sabiamente o CRIADOR lançou esse Dom sobre a Terra.
Assim o fez e assim o concluiu.
Agora tomareis instruções para que possais caminhar pelo mundo, 

tal qual ele é, cheio de tropeços, pedras e espinhos.Tereis daqui para frente um 
caminho, como o que EU trilhei, caminhei, ensinando e mostrando quem era o 
PAI, trabalhei dia e noite pelo reino e por fim restou-ME o caminho do calvário.
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Também vós enfrentareis caminhos tortuosos e cheios de tropeços, mas é 
necessário caminhardes por ele para assim levar a Boa Nova a todos.

Para que se complete, deveis tomar conhecimento desse AMOR que o PAI 
quer vos ensinar e que o leveis a todos.Vou ME assentar em vosso meio e ensinar-
vos-ei como deveis fazer.Não ME vereis, mas estarei em vosso meio, ensinando-
vos.Agora dou instruções à Irmã, tudo a ela ensino e falo como deve se mostrar 
diante dos Sacerdotes e de toda Igreja.A ela asseguro, que na sua mão está a mão 
do SENHOR, deve agir rapidamente e com segurança.Tentarão matar o Plano do 
PAI, mas sem efeito, jamais conseguirão.Aí se encontra a Fonte UNA E TRINA, essa 
que se formou em Aliança com a Terra e fica sem efeito as atitudes contrárias ao 
Plano do PAI.

Duramente será castigado pela do Altíssimo, quem pronunciar blasfêmias 
ou odiar diante desse Dom.Será tomado pela mão do Todo Poderoso e como um 
pequeno pardal esmigalhado e destruído.Não terão efeito palavras ou gestos con-
trários ao Plano Santo do CRIADOR.Mas em vosso corpo humano sofrereis muitas 
humilhações e tristezas, mas com a certeza em vosso espírito e com a Fé e o AMOR 
exultando em vossa alma e em vosso coração transmitireis com segurança esse 
Plano e vereis diante dos vossos olhos os prodígios acontecerem.

Voltai-vos sempre ao PAI, quando se encontrar abalado o vosso espírito e 
sentireis alívio em vosso coração.

   EU vos falo e assim quero comunicar-vos: SSOU O FILHO DE DEUS, o 
que passou e que agora volta unido à SANTÍSSIMA TRINDADE.Vim como um Pro-
feta, anunciei e dei a conhecer o caminho do reino.Agora venho glorioso e de mãos 
dadas com o PAI e o ESPÍRITO SANTO, formamos assim a União TRINITÁRIA, 
essa fonte jamais será vencida ou destruída.Vou falar-vos como tudo acontecerá: 
será como um relâmpago, como um raio penetrante e que destrói por onde passa.

O mundo conhecerá a mão do PAI tal qual ela é, misericordiosa se assim 
fizerem por merecer.Se não o quiserem escutar, se não o quiserem ouvir e lhe ser 
agradável, derramará sua ira, sua cólera sobre toda a Terra e eliminará essa raça 
perversa que desonra com os lábios e traz em seus corações a idolatria, a perver-
sidade e a desunião.Assim ainda é dada ao homem a escolha e um tempo para se 
arrepender e voltar ao CRIADOR, ou perecer com sua maldade.

Ao mundo será anunciado esse Plano e mostrado o caminho, mas ao 
homem cabe a decidir o seu futuro.
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De agora em diante, o mundo conhecerá um manto de dor e de luto.
Cobri vossos ouvidos e os olhos para que não vejais e não escuteis o gemi-

do de dor que o mundo lançará.
Se não aceitardes o ESPÍRITO SANTO, se não derdes lugar ao Dom do 

PAI para varrer toda a perversidade fora, então a Terra se cobrirá de luto e os cora-
ções chorarão a dor e a aflição.

Fazei vós a vossa parte e sereis poupados, sereis preservados e guarda-
dos da ira do SENHOR.

Ficai atentos e escutai a voz do alto para que tudo se cumpra conforme a 
vontade do Pai.

   

Entre gritos de júbilo, alegra-se a Terra.
Em teu coração resplandece o AMOR e a Paz.
Rejubila-te entre as nações, tu que és a preferida, solta em canção teu 

coração e cobre-te com o véu de esplendor e glória.
Canta em harmonia, uma canção eterna, nasce o esplendor entrelaçando-

se em um abraço de AMOR e Paz.
Canta a canção em sinal de alegria e paz.

   

Quero ME dirigir aos MEUS Sacerdotes e a MEU povo.
MEUS Filhos Queridos e todos os habitantes da Terra, em harmonia celeste 

proclamei esse Dom eterno, entrelaçando entre o humano e o Divino um laço forte e 
resistente, um elo de AMOR entre o Céu e a Terra se concretiza, entre a Divindade 
e todo ser semelhante ao PAI se tem um poder imenso e Santo.

Assim comunica a alma e põe em ação o poder imenso do Todo Poderoso.
Confiante se lança sobre a Terra esse Dom penetrante e Santificador.
Conserva-se em todo o universo esse poder santificador e libertador.
Unam-se em um mesmo AMOR todo o ser vivo e todo ser que já partiu, tudo se une
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em um abraço, em uma mesma vida.Se lança em toda parte esse Poder, 
esse Dom.Tudo seja proclamado e seja em louvor e glória ao SENHOR.

Vinde e caminhai nesse caminho e conduzir-vos-ei para verdes pastagens.
Segui os MEUS ensinamentos e chegareis na Eterna Morada.
Conduzo-vos por caminhos de esperança, de vida e trago a Paz a toda 

Terra.Ilumino-vos e faço brilhar a luz em vosso coração, em vossa alma, em vosso 
espírito.Faço resplandecer a força do SENHOR em vosso espírito e vos levo á fonte 
de força e luz.Caminhai e vos seguro com força e poder, assim chegareis à Morada 
Eterna e tereis vida em abundância em longos dias chegareis às maravilhas do 
SENHOR.

Não vos assusteis, SOU O SENHOR que assim vos falo.
SOU SENHOR E MESTRE E VENHO CONDUZIR-VOS.
  

Ouvi as MINHAS palavras e ponde-as em prática.
SOU A PONTE, SOU A VIDA.
Agora quero falar-vos que venho unido ao PAI e ao ESPÍRITO SANTO, em 

uma união perfeita e forte.Tudo em vós será limpo e purificado.
Todo universo, será totalmente lavado e receberá da Fonte Divina, a Luz 

penetrante, a Vida Nova, não ficará nada oculto que não venha a ser descoberto, 
nada permanecerá às escuras.

As trevas desaparecerão mediante a Luz forte e penetrante que transpas-
sará e destruirá toda escuridão, em um só instante, em um só momento.

Tudo se realizará, basta um só sopro, um só olhar, um só gesto e tudo o 
que for negro e destruidor se afastará, se ocultará.

Virão dias em que ninguém se achegará ninguém, velhos, jovens, crianças, 
ninguém ficará oculto aos olhos do Altíssimo, nenhum escapará da mão do Todo 
Poderoso.A tudo e a todos pedirei contas.

O mistério de DEUS se conclui e traz ao mundo uma porta de Esperança e 
de Paz.Traz ao mundo um romper com toda maldade, com toda injustiça.

O grande mistério com as primícias do Céu se completa em meio à hu-
manidade, traz sinais assustadores e através desse mistério começa a reunir todo 
rebanho e fazer sua contagem.

Começa a se fazer a limpeza da ira do SENHOR.
Agora deram-se as mãos em sinal do Aliança Eterna e cheia de mistério.
Mistérios esses, ocultos aos olhos humanos, mas límpidos aos olhos do 

PAI.Será a chegada do Filho único, do Altíssimo sobre a Terra e agora unido
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em força e poder com toda a Divindade Celestial, corpo místico formado entre o PAI, 
o FILHO e o ESPÍRITO SANTO, poder imenso, esperança e vida ocultamente se fez 
em meio a todos.

Agora vêm e traz a glória eterna.
O rebanho disperso e perdido reuni-lo-ei e tratá-lo-ei conforme sua neces-

sidade.
Será castigado conforme os seus pecados e perdoado conforme a sua hu-

mildade.

   
É preciso que se reúna uma parte escolhida para fazer acontecer defini-

tivamente à Aliança Eterna entre o Céu e a Terra, antes que se vá diante das auto-
ridades.

Ainda se corre o risco de matarem esse Dom precioso, esse Plano Santo 
do PAI.

É preciso que vos reunais e façais um silêncio profundo e fiqueis à escuta 
do que a vós tenho a falar.

Mostrarei o mundo e sua iniquidade e darei o ensinamento dessa lei nova 
e tudo vos será mostrado e ensinado.

Acontecerá naqueles dias a purificação do Templo Santo do SENHOR, na 
manifestação do SENHOR acontecerá a vinda do ESPÍRITO SANTO e a renovação 
Eterna.

A Aliança se formará e a força imensa acontecerá em meio aos MEUS.
Enviarei sinais à Irmã e a ela ME revelarei.
Assim em poucos dias acontecerão os primeiros sinais sobre a Terra, quan-

do a Aliança se tornar completa nada, nem ninguém a destruirá.
Não haverá poder algum sobre ela.
A luz forte atingirá e destruirá toda a escuridão e toda treva.
Assim chamar-vos-ei pelo nome e vos marcarei com o sinal forte, em vossa 

fronte sereis assinalados, em vosso coração será plantada a fé viva e vosso templo 
será habitado pelo poder imenso do corpo místico.

Sereis um só poder no amor do Todo Poderoso, o vosso espírito e vossa 
alma serão morada definitiva do Altíssimo.
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Venho enviar mensagens e que devem ser passadas à Irmã.
Hoje ainda, deveis permanecer reunidos nesse lugar secreto e em silêncio, 

quero ME manifestar e fazer conhecer as minhas leis.
Transmita à Irmã todas essas linhas, é necessário que ela tome cuidado 

e fique muito atenta, há entre os vossos, alguém querendo traí-la, ela precisa ficar 
bem atenta aos gestos e sinais.Venho assim a vós enviar essas palavras.

É de profundo conhecimento o que vou falar-vos e que vós precisais ficar 
atentos e guardá-la em vosso coração.

Agora que estais prestes a ir em missão e levar ao povo minha lei nova, 
antes é necessário aprendê-la e guardá-la no coração.

  

Venho realizar maravilhas e trago a Paz ao mundo.
Conheço as MINHAS ovelhas e elas ME conhecem, agora unidos em força 

e Divindade banhamos a Terra e seus habitantes.
Traremos unidos o AMOR DIVINO e SANTO, em virtude de termos entre 

vós alguém incapaz de compreendê-lo, fazemos Aliança Eterna entre o Céu e a 
Terra.Repousa sobre vós a mão do SENHOR e em seu poder se encontra a sua des-
tra, em poder do AMOR TRINITÁRIO está todo o universo e tudo o que ele contém.

Imensa é a multidão e grande é o numero dos desamparados e aflitos, mas 
que no poder do PAI terão a reconciliação, a Paz e o AMOR.

Imenso e grande é o rebanho que se dispersou, mas forte é a mão do PAS-
TOR que vai reuni-la e reconduzi-la ao seu aprisco.

Um momento só é necessário, um só é o tempo que ainda resta e tudo se 
tornará Paz sobre a Terra.Assim será e se cumprirá.

   

Agora vou falar como será a vossa caminhada daqui para frente.
Tomareis por algum tempo instruções e aprendereis como prosseguir.
Agora começa a nova lei, o novo ensinamento, somente alguns dias vos se-

param dessa nova doutrina.Esse é o tempo que deveis guardar-vos em silêncio e ficar 
atentos para que se cumpra assim a vontade do PAI.Logo começareis a reunir-vos 
e tomar instruções na nova lei e aprendendo tudo no AMOR, na Verdade e na
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Paz.As Três Pessoas que formam o ELO TRINITÁRIO são: o AMOR é o PAI; a 
VERDADE é o FILHO e a PAZ é o ESPÍRITO SANTO, assim toda vez que se fala o 
AMOR, a VERDADE e a PAZ, comunica-se com a SANTÍSSIMA TRINDADE.

Assim dentro de alguns dias ensinar-vos-ei toda a lei nova e darei a con-
hecer como deveis seguir em frente, qual o momento certo de levar ao mundo, 
como se fará, qual a vossa missão.Ainda um pouco de tempo vos separa do mundo, 
quando EU vos autorizar tudo será muito rápido e acontecerá em momentos.

Para isso deveis estar bem seguros e cheios do ESPÍRITO SANTO, deveis 
confrontar-vos com diversas situações e se não tiverdes em vosso espírito a Fé viva 
e a certeza em vosso coração, não suportareis a iniquidade do mundo.

Portanto, ficai ainda por algum tempo no repouso e no descanso do PAI, 
para que sejais totalmente revestidos e purificados pelo seu poder.Não vos apres-
seis para tudo há um tempo e tudo está nas mãos do CRIADOR, tende calma e 
paciência e procurai no silêncio do SENHOR preencher-vos de poder e força. 

Através dos últimos escritos tenho dado instruções sobre a lei nova.
É necessário retomar as últimas mensagens e compreendê-las linha por 

linha.Já se tem muitos ensinamentos novos e ao passo que forem estudados serão 
gravados em vossos corações.Assim depois do retiro, já comecei a vos ensinar em 
uma lei nova, cheia de AMOR e Sabedoria.Deveis, portanto voltar e pegar desde o 
retiro e fazer tudo conforme os MEUS ensinamentos.Agora vou enviar mensagem 
com palavras de Verdade e de Vida, tenho ensinado e vos tenho orientado, mas 
chegará o momento em que deveis agir sob o MEU Poder, com Força e AMOR.

Chegará o instante em que os vossos passos, os vossos gestos, deverão 
transmitir e dar testemunho desses ensinamentos, seremos nós em cada um e cada 
um será a força e o Poder do UNO E TRINO AMOR.Quando isso acontecer estareis 
prontos a partir e enfrentar o mundo tal qual ele é.É necessário que se complete 
no mais íntimo de vosso ser o AMOR SANTO e VERDADEIRO.Esse Dom precisa 
penetrar e transpassar as profundezas das vossas almas e isso está prestes a acon-
tecer, ainda um pouco e acontecerá a explosão em vosso interior.Descerá com força 
total sobre cada um que se encontrar em estado de graça e já atingirá uma parte do 
mundo.Isso acontecerá depois que as autoridades tomarem conhecimento.Quando 
isso se fizer verdade em vós, ninguém mais vos assustará, mesmo que sejais amea-
çados ou caluniados não mais temereis, porque em vós estará residindo o poder, o 
Dom forte do Altíssimo.Quando isso acontecer haverá sinais em todo o mundo.
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Quero assim ME revelar e peço que escrevas e entregue à Irmã.
Falo e volto a repetir, há um perigo rondando o Carisma, há falsidade.
O poder humano, a deslealdade, o uso humano está entrando mansamente 

e quer atacar o Dom Precioso do PAI.
Há um grande perigo a rondar, esperando o momento exato.
A Irmã precisa usar de muita cautela e ficar bem atenta, ela está entre o 

bem e o mal, entre a cruz e a espada.Há uma serpente enganadora se levantando e 
logo atacará o Carisma.É necessário que ela mantenha-se com Poder e segure em 
seu Poder ainda por um tempo esse Dom: não o pode largar diante de tudo isso está 
como um lobo a esperar para poder agarrá-lo e usá-lo em seu favor.

Eis o grande perigo, eis o momento em que corre grande risco de ser 
destruído esse Dom.Tomai todo cuidado, tem jeito de amigo, mas veste pele de 
lobo, tem jeito de bondade, mas em seu interior reside o poder humano.

Darei sinais a Ela e peço que se reúna com poucas pessoas de sua confi-
ança e mostrarei qual o perigo que ronda esse Dom, onde se encontra e como agir.

É necessário que passe a ela essas linhas.
Eles representam a Igreja e sua falsidade e entre eles encontra-se uma 

linha de poderosos e desordeiros pastores.
Mais uma vez peço, a Irmã precisa se retirar e se reunir com poucas pes-

soas de sua total confiança antes que se manifeste o poder humano.

   

Tentam bloquear a mente da Irmã, tem alguém lutando para que isso 
aconteça.É necessário que a Irmã tome conhecimento antes que seja tarde.

Tem alguns em meio aos vossos, tentando destruí-la e se apoderar do Ca-
risma, se levanta o poder humano.

É preciso que se fique atento, a Irmã se encontra sem iniciativa, muito 
confusa.É preciso que se afaste por alguns dias em um lugar secreto e fique à 
minha escuta.

Revesti-la-ei com MEU poder e em suas mãos está todo o Poder do PAI  
todo o dom precioso de salvação, estão tentando roubá-lo, assim como ME entrega-
ram à morte.Agora há o perigo do poder humano, o roubar, estou vos avisando e 
peço que fiqueis atentos. 
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Eis agora o que vou revelar-vos.
É sobre o AMOR e a Verdade, que é esse Dom precioso que vem do Céu, 

do Todo Poderoso CRIADOR.É de imensa pureza e de transformação total, feito que 
completa assim todo mistério que vem do SENHOR, em um só momento se envolve 
todo o ser misteriosamente, em um forte e completo AMOR.

Assim se renova todo o ser humano, se completa em cada um o mais Puro 
e Santo Plano, o mais Puro e Santo AMOR que vem da Fonte da Divina Graça e da 
União completa entre o Todo Poderoso.É a imensa força celestial, mistério inesgo-
tável e incompreendido ao ser humano, esse que se guardou para esse tempo e que 
agora vem transformar todo universo.Agora em união o PAI e o FILHO, completa 
assim esse Dom maravilhoso e Santo.A Terra conhece o mais Divino Poder e o mais 
forte e terrível, o que vem e limpa as profundezas ocultas.

Venho em união e faço Aliança com a Terra e morada em meio a todos.
Quero ME dirigir à Irmã e a ela pedir que não tema e que em seu cora-

ção não tenha a desconfiança.Desde o início desta caminhada ESTOU a dar força 
e a ela tudo inspiro e revelo a verdade.Quando a ela pedi que escutasse a voz 
forte do PAI, achei graça diante dela e a segurei pela mão, caminhei de seu lado e 
inspirando-lhe, dei tudo, a saber.Agora em seu coração há dúvidas, mas logo será 
envolto pelo poder imenso do Todo Poderoso e nele não se encontrará mais dúvi-
das, preenchê-lo-ei com o MEU Poder e MINHA Luz e jamais vacilará.

Confunde-se e traz-lhe inquietação, mas assim, procede o humano quando 
o ser Divino jamais encontrará razão para proceder.

Até agora ninguém viu coisa semelhante acontecer sobre a Terra, ainda 
presenciareis muito, coisas estranhas acontecerão em vosso meio.

SOU A FORÇA TOTAL, O PODER.
   

Vou enviar-vos ensinamentos novos e cheios de sabedoria, essa que brota 
da Fonte de Vida e de Paz.Deveis estar muito bem preparados para enfrentar o 
mundo, tudo está contaminado e cheio de pecado.Vou ensinar como deveis agir em 
meio as MINHAS ovelhas.É necessário manter-vos sempre muito calmos e demon-
strar muito AMOR, ser carinhoso e usar de misericórdia com todos.

Dai testemunho de verdadeira luz, transmiti a verdade sobre o caminho da 
salvação.Se for necessário lutar, lutai, mas cuidai de não vos expor diante dos olhos 
humanos, procurai destruir o mal, sem vos escandalizar e sem chamar a atenção 
dos pequenos, mas isso somente se faça quando for necessário.

A Lei Nova e o Novo Mandamento é a Lei do AMOR.Todas as leis criadas
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para o bem comum de alguns, serão destruídas e exterminadas do meio dos MEUS.
Nada que foi criado pelo humano e que sirva de escândalo permanecerá, 

tudo precisa mudar nos ensinamentos que estão sendo anunciados pelos MEUS 
pregadores.

É necessário que voltem com um ensinamento novo e que realmente tra-
gam as MINHAS ovelhas de volta ao caminho da salvação.

Todo ensinamento, todo rito, todo costume vivido e ensinado deve começar 
somente em uma Lei Nova que é o AMOR.

Nada pode mudar esse mandamento, se voltar ao AMOR tudo será Paz 
sobre a Terra.

Desde antes do seu nascimento, a criança precisa conhecer o AMOR, tudo 
gira em torno dele e só então se conhecerá o paraíso, o Reino do PAI.

 

Quanto aos Sacramentos tem um sentido totalmente diferente.
A Eucaristia será vivida plenamente em meio às famílias.
O Sacerdote será o PAI de família ou a MÃE, ou seja, o casal que formará 

assim com sua união, a Aliança Eterna com o AMOR TRINITÁRIO e SANTO.
Quando houver a união entre um homem e uma mulher, não será por mero 

interesse, mas sim, será a beleza do Puro AMOR que os unirá.
A criança não será batizada porque é lei, mas para que forme assim a 

Aliança com o AMOR TRINITÁRIO e seja revestida pelo Dom do PAI.
Se somente o AMOR reinará, não haverá lugar para a desobediência ou 

para o pecado.
O perdão estará na boca e no coração de todos, porque somente o AMOR 

trará Paz e o Dom perfeito permanecerá em meio a todos.
O AMOR TRINITÁRIO fará morada no mais íntimo do ser de cada um mes-

mo antes do seu nascimento, não conhecerá a maldade, mas nascerá em estado de 
graça e viverá para a alegria do SENHOR.

A Igreja será cada família, a MINHA Lei encontrar-se-á na boca dos pequeni-
nos, faremos morada em cada coração e cada um será um pedacinho do Céu.

A canção, o louvor, a glória estará presente em cada um.
Tudo cantará e dará graças ao CRIADOR.
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Venho assim vos falar e ensinar.Quando as autoridades tomarem conheci-
mento desse fato, a vós autorizarei para partir e anunciar esse Dom por toda parte.

Enquanto estarão discutindo e procurando uma razão para discutir qual 
a verdade desse plano, de onde vem e quem é o autor de tudo isso, vós devereis 
ensinar e levar aos pequeninos esses ensinamentos.

Vós sabeis de onde vem e qual é a sua origem e deveis levá-lo até os con-
fins da Terra e que é de urgência que se anuncie por toda parte.

Seguro ainda em MINHAS mãos por algum tempo, somente até que as 
autoridades da Igreja tenham conhecimento.Quando isso acontecer, enviarei MEU 
ESPÍRITO SANTO sobre vós e sobre essa obra nada nem ninguém mais os deterá 
ou impedirá que se anuncie esse Dom, porque é Força total.Força essa que vem 
do mais Forte, do mais Poderoso Plano, vem da Fonte da Vida, da Sabedoria e do 
AMOR.Essa força nada impedirá que se espalhe por toda parte.

Assim enquanto as autoridades estiverem discutindo e procurando saber 
qual a Verdade, os Filhos MEUS estarão recebendo todo o Saber, toda a Vida, todo 
o AMOR.Quando isso acontecer não tereis mais tempo para vosso descanso ou 
lazer, trabalhareis em todos os momentos, virão vos procurar de todas as partes, de 
todos os lugares, noite e dia ensinareis, como levar esse Dom.

O ESPÍRITO SANTO vos sustentará, pois é obra DELE.
É ELE quem vos dará força e o saber.
Tudo vos será ensinado, desde a ciência, os remédios, até a força de fazer 

milagres, tudo vos será dado pelo ESPÍRITO SANTO.
ELE está em vosso meio, mas ainda ocultamente para não despertar antes 

do tempo, mas chegará o momento que se manifestará com Força e Poder e nada, 
nem ninguém o deterá.

  

Hoje, ainda, ME manifestarei à Irmã a respeito do perigo que corre o 
Carisma.A ela darei sinais e mostrarei o risco em que se encontra.Assim, ainda essa 
semana, reunir-vos-ei em lugar calmo para discernir entre vós.Assim quero que se 
reúnam somente poucas pessoas de total confiança e guardem sigilo do que vou 
revelar.

Mostrarei como tudo acontecerá e como se fará diante às autori-
dades, a reação que eles sentirão e como se comportarão.Na próxima semana, 
a Irmã deverá manter contato com tais autoridades, mas antes é necessário que 
se rompa definitivamente com o que está a rondar o Carisma, que é o poder
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humano o qual está querendo enganá-lo e danificá-lo.
Quero que tomeis precauções e fiqueis alerta e à MINHA escuta.
ESTOU vos prevenindo do que pode vos custar à perda de todo o tempo já 

percorrido.Tomai, portanto, consciência disso.
SOU O SENHOR E MESTRE, vos oriento e ensino, para que tudo se cum-

pra.
  

Esse Dom, esse Carisma, é a fonte que jorra água cristalina.
É a luz que brilha e ilumina as trevas.
O fogo que queima e destrói toda maldade.
A Vida que ressurge em abundância.
O caminho que leva de volta ao PAI.
Eis aí o que o CRIADOR reservou para o tempo presente, o que o mundo 

irá conhecer e encontrar a Paz.
É o PAI, o FILHO, o ESPÍRITO SANTO e o AMOR TRINDADE formando a 

Aliança com a Terra, é a VIRGEM MÃE intercedendo e caminhando passo a passo 
com essa Obra Divina.

É o Dom do Todo Poderoso se fazendo presente em meio à humanidade e 
fazendo acontecer uma Vida Nova em meio a todos.

É o ESPÍRITO SANTO limpando e destruindo todo o mal, a Ressurreição 
de Cristo se fazendo presente em meio a todos, o julgamento entre os vivos e mor-
tos, eis o Poder, eis a Glória, eis a Força.

Tudo se une, tudo faz Aliança em um mistério inexplicável.
Une-se o corpo místico do SALVADOR e vem banir todo o mal e transfor-

mar em vida nova toda essa geração.
Muitos serão sepultados, outros tomados e retirados do meio dos vivos.
Uma parte será deixada e outra parte recolhida ao celeiro do SENHOR.
Quando esse Dom atingir a todo mundo, nada permanecerá oculto, tudo 

voltará à luz e será transformado.
Tudo será limpo, para assim pisar a terra Santa do SENHOR.
Darei ordens aos Anjos para recolher parte ao celeiro, fazendo assim a sua 

limpeza.Outra parte darei Vida Nova e permanecerá em unidade sobre a Terra.
Darei a Paz, renovarei e mostrarei que SOU EU O SENHOR, O CRIADOR, 

o Todo Poderoso.
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É necessário tomar cuidado com as autoridades da Igreja para que eles 
não venham roubar o Carisma e fazer um Ídolo de comércio, ou de poder.

A Irmã deve permanecer sempre à frente desse Dom.
Não podeis entregar às autoridades, definitivamente, entre eles, corre o 

risco de o matarem ou destruírem.
Tomai cuidados, é necessário que ela vá às autoridades, mas que não se 

disponha entregar a eles esse Dom.Ainda tenho muito para falar e ensinar a ela.
Agora há risco da destruição de toda essa obra. Portanto ficai vigilantes e 

escutai a voz do SENHOR.
Procurai atentamente a Força e o Poder do SENHOR.
                   
   

MINHA mão, MINHA destra, MINHA voz, MINHA força, MEU poder, MEU 
perdão, MINHA misericórdia, MEU coração bondoso, MEU jeito de PAI: AMOR.

Conheço MINHAS ovelhas e elas ME conhecem, SOU O PASTOR, SOU O 
BOM AMIGO, SOU O PAI Misericordioso e Santo.

Sei o que o MEU rebanho precisa e tratá-lo-ei conforme a MINHA bondade, 
A MINHA destra se estenderá sobre toda a humanidade e trará de volta todo o re-
banho.

Tudo voltará à Paz e ao AMOR, tudo será um Paraíso, tudo será Vida e 
Verdade.SOU O BONDOSO, O AMOR INFINITO, O SENHOR DA VIDA.

   
Ouvi a voz do SENHOR, ouvi a voz do PAI.
Cumpri assim o que vos pede, o SEU desejo.
Faça-se a SUA vontade.Derrame-se sobre a Terra o Plano Santo do SEN-

HOR.Faça-se segundo a SUA palavra.DEUS escolheu uma Mulher como escolheu 
MARIA.Quando MARIA foi elevada ao Céu os apóstolos se sentiram sem apoio e 
deixaram o Plano do Pai a mercê dos ídolos e dos falsos doutores.

Ficaram sem ter como seguir em frente e foram mortos, ao invés de anun-
ciar a Ressurreição do Senhor, pararam e se



345

deixaram matar.MARIA não mais poderia voltar a Terra para conduzir o povo de 
DEUS, o ESPÍRITO SANTO foi sepultado junto com os apóstolos lembrado muito 
vagamente em meio à humanidade.

O PAI que É AMOR E BONDADE quer reunir todos os Filhos SEUS e trazê-
los de volta ao Paraíso.Então veio por meio de uma mulher, escolhida como MARIA 
e enviou todo seu Plano de Salvação, instruindo-a e mostrando-lhe todo o caminho 
a percorrer.Enviou como seu companheiro de viagem, SEU FILHO E O ESPÍRITO 
SANTO, formando assim, um Elo Forte e Inquebrável.

E agora unindo tudo formou Aliança com a Terra, assim se tem o AMOR 
TRINITÁRIO unido com MARIA e mais essa mulher, a escolhida do PAI.

Essa Aliança forma um círculo forte e tem todo poder e toda força, dentro 
se encontra a Divindade Santa e as duas mulheres escolhidas do PAI que são co-
redentoras entre as nações.Nasce para o mundo esse Plano do CRIADOR, como 
nasceu SEU FILHO SALVADOR, em Divindade nasce esse Dom sobre toda a Terra.

É de poder imenso essa Aliança, é de força incalculável, se une a Divindade 
Santa e o humano, nada conseguirá deter essa força quando agir sobre a Terra.

Mas para isso precisa de autorização por parte do humano e a aceitação 
desse Dom.

   

Eis o que deveis fazer e como prosseguir.
Deveis reunir-vos no alto e juntamente com os jovens fazer um circulo e 

pedir o Espírito Santo, ELE descerá, os envolverá, os preencherá e dará vida nova.
Os casais devem renunciar a toda a lei velha e consagrar-se na nova lei, no 

novo AMOR e na nova Vida, é o novo casamento.
São os nubentes que precederão diante dos olhos do PAI.
Abriu-se assim a fonte da Pureza e da Virtude para o mundo.
É o nascimento e a formação eterna de uma aliança de AMOR e de Ternura.
Nasceu assim a criança do AMOR sobre a Terra, foi necessário que esse 

menino tivesse um pai e uma mãe e se realizou e se completou a Obra Prima do 
CRIADOR.Não foi possível aos olhos humanos presenciar esse fato, mas aos olhos 
Divinos completou-se a sua Obra, o seu Plano.Todo o ser do jovem casal trans-
formou-se e toda sua vida constituiu-se ao canto dos Anjos e Santos, as núpcias 
celestes, o nascimento completo e maravilhoso do Dom precioso do CRIADOR 
sobre toda a Terra.Aconteceu assim a formação completa da Aliança Eterna.
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SOU A LUZ FORTE E PENETRANTE.SOU O ROCHEDO que deslumbra 
em água viva e que transmite vida nova.Tudo se completa conforme a vontade do 
PAI, agora se concluiu definitivamente a Aliança Eterna entre o Céu e a Terra.

O mundo está prestes a receber a força total desse Dom precioso.
A voz forte do PAI, sua bondade e misericórdia tomará com poder e trans-

formará toda iniquidade e aniquilará a sabedoria humana, fará eternamente morada 
nos corações humanos.A transformação sobre a Terra se fará em um tempo propício, 
em que será eliminado para sempre toda a iniquidade.Quando entrar a força total 
em meio a todos, fará com que cresça o AMOR, a Vida e a Verdade e todo aquele 
que rejeitar ou não aceitar esse Dom será exterminado do meio de vós.Esse Dom é 
o próprio PAI em união com o FILHO e o ESPÍRITO SANTO que desce a Terra para 
aí construir e terminar sua morada.Virá e destruirá todo poder maligno e trará Paz e 
Harmonia nos corações.Esse é o Dom mais poderoso e mais forte que já se viu sobre 
todo o universo, esse é o fim e o começo de uma geração nova e cheia de vida.

O caminho da salvação é este, desde sempre o foi, mas sem o conheci-
mento humano, agora vem todo saber e toda instrução da Fonte Divina.É do PAI que 
vem todo esse ensinamento e todo esse plano, é DELE que procede todo esse saber 
e é DELE que vem o Plano de Salvação completo, em Divindade com o FILHO e o 
ESPÍRITO SANTO, assim a mão poderosa do PAI sustenta e guia todo esse Dom.
Já não se pode dizer que é apenas um Carisma, mas sim que é a própria Divindade 
se fazendo presente em meio à humanidade, não podeis imaginar como humanos 
qual a força e o poder que isso representa.Nada nem ninguém poderá detê-lo, agora 
completo e feita a Aliança com a Terra, o humano não mais o destruirá mesmo que 
tentem ou o queiram.Encontra-se registrado no trono de Poder e Força e guardado 
pelos Anjos e Santos, não há força terrena que venha o destruir.

Logo agirá sobre toda a Terra, somente espera a autorização por parte do 
humano.Essa autorização partirá da parte da escolhida, filha do PAI, mas que deverá 
acontecer somente depois que as autoridades tomarem conhecimento, essa serva do 
SENHOR se fará ainda mais humilde e mais simples diante dos olhos do PAI.

Em breves tempos, sobre a Terra terão sinais do Poder TRINITÁRIO e 
SANTO.Tudo precisa mudar tudo precisa ser diferente e começará dentro da MINHA 
Igreja.Havereis de presenciar e vereis acontecer muitas coisas assustadoras, mas 
que necessariamente devem cair e ser destruídas.Todo poder humano e toda a lei 
falsa será destruída e queimada pelos Anjos do SENHOR.Imenso será o espanto das 
autoridades eclesiais ao verem acontecer sinais e transformação dentro das suas leis.

Agora somente uma será a Lei que vem direto da Fonte do Poder e do Saber, 
essa é a Verdadeira Lei que permanecerá para sempre e jamais ninguém a destruirá.
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Eis o que diz o SENHOR e quer vos transmitir.
Prestai atenção e tomai conhecimento desse saber, dessa doutrina.
SOU O SENHOR, O MESTRE, a coluna viva entre vós, em nenhum momen-

to vos deixei sozinhos.Caminho sempre convosco, porque essa é a Obra de MEU PAI.
Como MEU PAI ME enviou em vosso meio, enviou-ME também agora Divi-

namente para assim conduzir todo esse Plano e formamos um só Corpo, um só Es-
pírito e fizemos Aliança com a Terra.Agora vos encorajai e sede fortes para lutar pelo 
reino, para dar testemunho desse Plano.Precisei lutar, para dar testemunho de MEU 
PAI, assim também vós devereis dar testemunho desse Plano Santo e Forte.

Havereis de sofrer, muito hão de vos provar, dor e sofrimento vos esperam, 
mas juntos com o PAI e o ESPÍRITO SANTO venceremos.O mundo precisa urgente-
mente dessa lei nova, desse novo acontecimento.É necessário que se ensine esse 
novo e Santo Plano.Como nasci em meio à humanidade, como REI SALVADOR, 
nasce agora esse Plano Santo e Forte.Como fui perseguido, maltratado, também 
agora vós o sereis, mas com uma diferença, não sereis mortos e nem o Plano do PAI 
o será porque a força e o poder são imensos e supera todo o malvado.

Chegará o momento em que pensareis que tudo está terminado e que tudo 
não passou de um caminho e de um plano criado pelo homem ou pela força humana, 
esse será o momento mais precioso e mais sofrido, porque em vossos corações o 
abandono será total, ninguém vos ajudará, nem mesmo a força do PAI existirá.

Deveis viver esse momento com AMOR e Dignidade, suportai tudo e sede 
mansos porque será o mais sublime e Santo passo que acontecerá em toda história e 
em toda habitação terrena.Será o próprio PAI unido ao ESPÍRITO e ao FILHO que se 
manifestará e dará vida nova a todos que assim fizer por merecer.

Portanto ainda um pouco e já não muito mais, acontecerá muitas coisas em 
vosso meio.

   

A Irmã deverá manter-se calma e serena diante das autoridades e perman-
ecer firme diante do Carisma.É necessário que tenha o coração preparado e o espírito 
ligado no AMOR do PAI para escutar o que lhe falarão.

Quando for necessário dizer a Verdade, abrir-lhe-ei a boca e darei as palavras 
certas e exatas.Toma cuidado, nunca deverá se apresentar sozinha sem ter alguém 
de sua total confiança ao seu lado, acontecerá que tentarão retirá-la de vosso meio 
e escondê-la em um lugar secreto para assim tapar-lhe a boca.É preciso ficar at-
enta e nunca ir ao encontro de ninguém sem estar acompanhada.Dentro do grupo 
dos servos, haverá quem queira entregá-la, a ela darei sinais.Ela precisa manter-se
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calma em todos os momentos para demonstrar que está firme e certa e sabe de 
onde lhe vem todo esse saber.

   

Os sacerdotes permanecerão, mas se igualarão ao povo.
Ninguém será mais que o outro, haverá um só PASTOR, um só rebanho.
Não é necessário que se viva uma vida isolada, o sacerdócio se viverá em 

família.
Uma só é a lei, um mesmo ensinamento e uma mesma formação, todos 

receberão fonte, na mesma medida.
Nem mais, nem menos, tudo será um mesmo AMOR, um mesmo coração.
Não haverá distinção entre um e outro.
Um mesmo será o PASTOR, uma mesma pastagem.
Alegrai-vos em vossos corações, porque está perto a reconciliação entre o 

Céu e a Terra e tudo voltará ao PAI, perfeito e agradável.
Nessa nova lei que é o AMOR e sua Verdade, não mais haverá discórdia ou 

desunião, mas tudo será Paz.

   

Falo-vos como será o proceder diante das autoridades.
Eles vos levarão a duros e fortes flagelos, havereis de sentir em vós o 

desânimo e o desespero, mas calai-vos e escutai a voz do SENHOR.
Havereis de abrir a boca somente sob a inspiração do ESPÍRITO SANTO, 

dizei somente a verdade tal qual ela.
Preparai-vos e ficai atentos.
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Aclamai, Ó povos porque se completa a Divindade do SENHOR.
Enchei-vos de sua glória e cantaí os seus louvores.
Ó Terra, escutai em vosso seio as alegrias do SENHOR, exultai e cantai 

hinos, rendei graças e louvores ao CRIADOR.
Ó povos! Enchei-vos de bondade e da misericórdia do Todo Poderoso.
Ó Terra inteira, em elo de AMOR se envolva o vosso seio e enchei-vos de 

esperança e da alegria.
Grandes e pequenos, ricos e pobres bendizei ao todo poderoso, porque a 

esperança voltou aos olhos de todos.
Ó Aliança Eterna e forte, bela e cheia de Verdade, vem brilhar nos corações 

e transformar a vinha do SENHOR.
Ó povos, proclamai a misericórdia do SENHOR, aclamai e rendei graças.
Enchei-vos desse AMOR e crescei em uma vida nova, o Céu e a Terra 

abraçam-se em sinal de Paz.
Há uma só canção, uma só voz unindo assim toda a Criação diante dos 

olhos do Todo Poderoso com braço erguido e com voz forte, proclama o seu reino.
Reúne toda espécie e renova toda criação.
Aclamai, Ó povos e cantai em vossos corações, porque chegou a vida nova 

para todos.
O Céu e a Terra deram-se as mãos e caminham no AMOR TRÊS VEZES 

SANTO.
Aliança forte e inquebrável, TRINITÁRIO é seu Poder, seu AMOR.
Cantai e dai glórias, Ó terra, porque em vosso seio brotou um só coração 

que transborda em uma fonte de sabedoria e vida.
Vinde e aclamai a Aliança que acaba de nascer unido em abraço o Céu e 

a Terra.
Aclamai e dai graças porque o SENHOR é bom e misericordioso.
Aclamai e dai graças porque a Terra enche-se de esperança.
Proclamai e dai glórias ao bondoso e forte Plano do CRIADOR.
Aclamai o todo poderoso, temível e SANTO SENHOR.
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Quero falar-vos como ensinareis e vivereis nessa Nova Lei, nesse Novo 
AMOR.Quando sobre a Terra tudo for transformado e renovado, não mais acon-
tecerá à desordem, a desunião, a maldade.Somente a Verdade, o AMOR e a Paz 
existirão em meio a todos.Tudo será União.Tudo se repartirá em comum união.

Não haverá distinção entre ricos e pobres, brancos ou pretos, ninguém será 
dono de ninguém.

Todos conhecerão a liberdade e viverão em plenitude e harmonia com tudo 
e com todos.Não mais haverá leis ou lucros, ou ídolos, mas tudo será um só cora-
ção, um só AMOR, uma só União.

Não haverá nem malicia, cobiça ,ódio e inveja, mas tudo viverá o AMOR 
Puro e Santo.Ainda um tempo vos separa para que isso aconteça, lutareis para que 
se torne Verdade e que tudo volte ao Puro e Santo AMOR do CRIADOR.

   

É necessário que volteis e renoveis em um AMOR SANTO o “DOGMA” do 
Carisma.Renovai em um laço de pureza e se firme em um lugar seguro o alicerce, o 
trono, o poder imenso do Carisma.

É necessário que se firme com o alicerce de puro concreto e se ponha em 
terra firme esse Dom.Reunir-vos em lugar seguro, fazei um silêncio profundo e pen-
etrai nas profundezas da Fonte Divina e firmai em uma linha escrita esse Carisma, 
esse Dom.Tomai testemunhas firmes e fiéis e guardai silêncio sob o acontecimento.

Todo o trecho escrito que se tiver alicerçado e que é o Dom, precisa per-
manecer junto ao SANTÍSSIMO, mas em segredo.

Fixai-o junto ao madeiro onde está o SANTÍSSIMO, onde ninguém o possa 
destruir ou roubá-lo.Deverá permanecer aí até que não corra mais o risco de sua 
destruição e que todas as autoridades dele tenham conhecimento e de comum acor-
do com esse Dom, venham dele participar.

Deveis agir e fazer acontecer, tudo deve ser tomado em punho, todos os 
acontecimentos e todos os ensinamentos.Tudo precisa ser registrado na lei humana 
escrita e tomada em lei, deverá contar com as testemunhas fiéis e seguras.

Precisa ser colocado em um envelope e fechado com segurança, lacrado 
junto ao Santíssimo, mas em lugar escondido, onde somente as pessoas de total 
confiança o saibam e ai deverá permanecer até que os Sacerdotes e todas as auto-
ridades tomem conhecimento.No momento em que não mais tiver perigo, poderão 
então retirá-lo e expor a todos.

Não quer dizer que não leveis às autoridades o conhecimento desse Plano, 
tudo a eles deve ser mostrado e enviado, mas esse é um documento à parte que somente
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a Irmã terá direito sobre ele.
Ninguém poderá se apossar desses escritos darei à Irmã todo um conheci-

mento e saber e ela mostrarei como tudo deve ser feito.

   

SOU O PODER, SOU A BONDADE, SOU A MISERICÓRDIA, SOU O IN-
FINITO, O COMEÇO E O FIM.

Envio esse plano sobre todos e faço justiça em meio aos MEUS.
Enviei MEU Filho Amado para mostrar o caminho que conduz ao reino.
Agora em Três Pessoas Divinas faço a Aliança com a Terra com um elo 

forte.Em Três Pessoas ressoamos sobre a Terra e faremos morada eterna.
Unirei tudo o que for disperso e governarei as nações com braço forte e 

com voz tenebrosa, cheia de bondade, buscarei e reunirei MEU rebanho.
Todo povo começa a pisar a terra prometida a Moisés.
Todos os habitantes da Terra, voltarão e conhecerão o caminho de volta ao 

CRIADOR.
Nenhum será desprezado, todos deverão conhecer o Plano Santo do SEN-

HOR.Não duvideis em vossos corações, para que não aconteça como a Moisés.
Acreditai que vem do alto todo esse saber, que esse caminho veio do PAI e 

que só ele é o autor dessa obra maravilhosa.
Acreditai fielmente em vossos corações assim como MARIA acreditou ao 

dar o “SIM”.
Não duvideis para não atrapalhar o plano de salvação, porque o Poder do 

PAI é imenso e forte.
Ele pode suscitar das pedras, alguém que não venha duvidar.
Ninguém como humano tem poder para sequer levantar um só membro de 

seu corpo, ou de fazer um só gesto de AMOR para com seu irmão.
Tudo vos é dado do Poder do PAI e da Sabedoria Divina e Santa.
Como humanos, não passais de animais irracionais que não pensam, não 

tem inteligência, tudo provém do SENHOR.
Tudo é dá bondade e da misericórdia do PAI.
ELE é o principio e o fim, ELE é o dono de tudo e de todos, a ELE cabe 

decidir sobre cada um.
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SOU O CAMINHO, A VIDA.SOU A VERDADE E A PAZ.
Quero falar e trazer ensinamentos.SOU O MESTRE, O SENHOR e trago a 

Verdade a vós, enviado do PAI, glorificado pelo PAI.A Justiça e o AMOR, a Paz e a 
Verdade, eis o Plano Santo que vem a Terra, a misericórdia do CRIADOR.

Agora unido a Terra em Aliança Eterna vem e traz a Vida, a Esperança, 
a Bondade, o AMOR, escondido ainda aos olhos humanos, mas Verdadeiros aos 
olhos Divinos.Vós, Filhos MEUS e MEUS escolhidos, não foi em vão que o PAI vos 
escolheu, mas como ME enviou em missão, assim vos escolheu e vos enviará em 
missão.Sofrereis e sereis perseguidos para dar testemunho da salvação, fui enviado 
do PAI, obedeci até a morte.Também a vós, o PAI escolheu e confiou esse Plano de 
salvação.Deveis ser obedientes e confiar em seu poder, em sua misericórdia.

ESTOU convosco Divinamente, SOU O VOSSO MESTRE, SOU O SEN-
HOR.Quando se completar tudo o que a vós pedi que fizésseis, então darei a con-
hecer todos os ensinamentos sobre a vossa missão.Tudo ser-vos-á ensinado em 
um novo, em uma lei nova.O ESPÍRITO SANTO virá sobre vós, vos instruirá e vos 
ensinará, mostrará tudo o que deveis fazer e como continuar.Ainda um tempo vos 
separa desse momento, mas está próximo, quando isso acontecer não temereis, 
nem duvidareis, mas anunciareis o caminho, o Plano do SENHOR aos quatro ven-
tos, em todas as direções, em todos os lugares.Sereis tomados de força e coragem, 
a luz vos penetrará e as trevas desaparecerão, todos serão ensinados pelo ES-
PÍRITO SANTO e ninguém será inútil.

   

MINHA Mão, MINHA Destra, MINHA Bondade, MINHA Justiça, MINHA Mi-
sericórdia, MEU AMOR.SOU O QUE SOU.O começo e o fim, o início e a esperança, 
a vida e a verdade, a paz, a força, a fonte de brilho e que transmite a luz forte e 
penetrante.SOU O CAMINHO, A SALVAÇÃO, SOU O AMOR TRINDADE, de mãos 
dadas em um mesmo AMOR, em um mesmo coração, em um mesmo Elo entre 
o Céu e a Terra.O universo está sob uma ameaça que se prolongará por dias de 
desolação e de pavor.Acontecerá naqueles dias a devastação, todo império deixará 
de existir, todo poder humano e toda lei perversa.Haverá a destruição de todo o mal.

Acontecerá naqueles dias um ruído forte, um vento impetuoso.
Naqueles dias acontecerão as noites escuras, o sol escurecerá e as es-

trelas não aparecerão.É quando se passarem aqueles dias os que se levantarem 
para a vida estarão cheios de vida e em seus corações brilhará a luz e a verdade.
Os que adormecerem encontrarão a Paz no SENHOR.Será deixado uma parte e outra 
recolhida, uma será purificada para a vida nova e outra contemplará a face do SENHOR.
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Uma permanecerá e outra será recolhida e acalentada na justiça do Todo 
Poderoso.Não muito mais e vereis acontecer estas coisas.

O reino dos céus é semelhante ao jaspe que irradia perfume e paz.
Na terra não mais haverá desolação, nem luxúria, nem acontecimento de 

injustiças, tudo voltará à Paz e ao AMOR.
Mas para que assim se faça, todas essas coisas acontecerão sobre a Terra.
Só então se realizará a Verdade e a Paz, não muito havereis de presenciar 

e padecer.

Quando o Carisma começar a agir e em meio ao humano, o Plano Santo do 
PAI, presenciareis muitas coisas, como pânico, desespero e aflição.

O Poder imenso e forte, agirá segundo a vontade do CRIADOR, punirá o 
culpado e se compadecerá do injustiçado.

Romperá o coração do impuro e destruirá a falsidade, a mentira.
Haverá pânico e aflição, a luz forte penetrará nas trevas e estas desapa-

recerão.Só falta a permissão por parte do humano para que se realize todo esse 
Plano, todo poder sobre a Terra, isto acontecerá quando a Irmã tiver levado às auto-
ridades e eles tomarem conhecimento desse Dom.

Deverá acontecer a autorização por parte do humano, essa deverá partir da 
parte da coluna mestra, que é a Irmã.

Deveria ser autorizado pelo Santo Padre, mas como a ele tudo será muito 
estranho, então a Irmã tomará a iniciativa e assim o fará.

Não que o PAI não tenha poder ou força sem que isso aconteça, mas ao 
homem foi dada a liberdade e assim o SENHOR a respeita.

Para que a força imensa deste Plano venha sobre toda a humanidade é ne-
cessário que se dê licença.O PAI ensinou até o presente todo esse plano, deu, a sa-
ber o seu poder, a sua força,   mas adirá definitivamente quando tiver toda liberdade.

Assim virá e tomará com força total toda injustiça e toda maldade.
Se não houver autorização, o Todo Poderoso virá, mas aí se zangará e 

destruirá a tudo e a todos.
Virá e não deixará pedra sobre pedra, nem pequeno nem grande, tudo 

conhecerá a mão forte e temível do SENHOR.
Cabe ao mundo decidir qual o julgamento que deseja e qual a sua 

vontade, se aceita esse Plano ou se espera a destruição final.São livres e po-
dem tomar a decisão que desejarem.O SENHOR não os obriga a nada.
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SOU O SENHOR, A VERDADE.SOU O MESTRE, O SENHOR.
Desde o início do mundo inspirei aos MEUS profetas todo o saber, como 

deveriam seguir em frente, para onde deveriam ir, qual o passo seguinte.
Também agora venho vos instruir, vos ensinar e mostrar como deveis 

caminhar.SOU O MESMO SENHOR, desde o princípio, não mudei e não serei outro.
Como falei a MEU servo Moisés e o instrui, como ME manifestei a outros, 

também agora venho e dou-vos instruções.
Inspiro e ensino em um mesmo ESPÍRITO de SABEDORIA e de VIDA, 

venho e trago um conhecimento novo e cheio de Sabedoria.
Nada vos é dado a saber sem que saia do MEU ESPÍRITO SANTO, esse é 

o caminho Puro e Santo, vindo diretamente da Fonte do Saber.
Tudo vos é dado dessa mesma Fonte de luz e de vida.
Quando tudo estiver concluído e vós partirdes em missão, deveis acreditar 

plenamente que estais sendo guiados pelo Poderoso ESPÍRITO do Saber.
Não deveis duvidar O PAI não faz promessas vãs, mas as suas promessas 

são verdadeiras e concretas.Qual é o vosso dever, duvidar ou de pensar como in-
crédulos ou como humanos?Foi esse pensamento leviano que levou Moisés a parar 
sua caminhada.DEUS o preveniu e o instruiu, mas em seu coração permaneceu a 
dúvida.Veio seu FILHO, esse não duvidou do PAI porque sabia que era verdadeiro e 
perfeito, mas os homens não acreditaram e preferiram matá-lo, sem escutar sua voz.
Agora o PAI envia a vós todo esse saber e ensina-vos a caminhar nesse caminho 
de perfeição e de AMOR.

Mas também em vossos corações permanece a dúvida, a incredulidade.
O SENHOR que é misericordioso e Santo usa de sua bondade e de seu 

AMOR, compreendei-O, pois a vós pede que acrediteis fielmente em seu AMOR, 
em seu Plano, esse que vem para banir o mal e fazer brilhar a Luz, o AMOR, a Paz.

  

Apressa-te ó Serva do SENHOR, a Aliança está concluída e já é hora de 
anunciá-la.Tudo está encerrado.

O SENHOR concluiu a Aliança Eterna em sinal de misericórdia e de bon-
dade.Lança-te ó Filha, apressa-te em trabalhar pelo Reino Eterno, vai, busca e re-
anima o rebanho do SENHOR.Corre, ó Serva do Altíssimo, pois em ti se comple-
tou a Divindade do SENHOR.Vai e posta-te diante de teu Amado e escuta-lhe a 
voz, ouve ó filha, a doçura e delicadeza de suas palavras, engrandece teu cora-
ção, enche teu espírito de conduta e de pureza.Refresca tua alma com o orvalho
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que brota da Fonte de teu Amado.Lança-te ó filha, te firma, vai e governa 
as nações, vai e leva a boa nova do SENHOR.Eterna é a Aliança que o SENHOR 
proclamou sobre a Terra, Eterna Forte e Fiel é o que o SENHOR reservou para o 
presente.Vai, calça-te com pés de bronze e veste a roupa de perfeição, parte em 
busca e conquista o reino do SENHOR.Apresenta ao SENHOR a tua vida e leva a 
Nova Lei aos confins da Terra.

Vai, ó filha amada e escolhida do PAI, tu que conheces o SENHOR e tem a 
sua linguagem, vai e mostra-te aos que tem a lei.Vai e renova com eles a Aliança que 
o SENHOR firmou.Pisa em seus tapetes e ensina-lhes a nova e Eterna Lei.

Dize-lhes que é o SENHOR que se pronuncia e que a ti escolheu e cobriu 
de sabedoria e de poder.Vai ó filha, querida e amada do CRIADOR, tu que vieste 
desde todo o sempre e que estavas nos Planos do PAI.

Lança-te ó filha, estarei contigo!SOU O VENTO IMPETUOSO, A FORÇA, 
A JUSTIÇA E A PAZ

   
 Venho falar-vos sobre esse Dom Poderoso e Forte que é o Carisma.
Já não se pode chamar de Carisma, mas sim de “DOM”.
É a presença do Poder TRINITÁRIO sobre a Terra, e o próprio Poder unido 

que vem lavar a Terra e renovar a vida.É a Divindade Celeste que desce e se une 
à humanidade e renova a vida e o amor em meio a todos.Esse Dom é tão sublime, 
como foi a vinda do Filho Amado entre os homens.É tão Santo e poderoso, é a 
totalidade do PAI, são as Três Pessoas unidas que se completam em força, poder 
e glória.Tudo é perfeito nesse Plano do SENHOR, nada deixa a desejar, tudo é do 
SENHOR, todas as coisas são submissas a ELE.Nada, nem ninguém é mais perfeito 
e Santo que esse Dom.É o próprio PAI realizando em meio aos SEUS, é o próprio 
SENHOR se unindo em um mesmo e Santo Plano, nascendo em meio a todos para 
realizar aí maravilhas.Vem e com voz forte realiza seu desejo.

Esse Dom é uma Dádiva Perfeita e preciosa que se realiza em meio às 
nações, ELE é Perfeito e Poderoso.ELE é o próprio DEUS verdadeiro, DEUS forte, 
o DEUS AMOR.É o puro e Santo o Todo Poderoso, é o SENHOR da Verdade e da 
Paz.É ELE o proprietário, tudo a ELE pertence, ELE é o Dom, o Santo, o misericor-
dioso e será para todo o sempre.Tudo a ELE pertence, tudo a ELE se submete.ELE 
é o Dom precioso e Santo, em um só AMOR, TRÊS VEZES SANTO, o DOM. Assim 
se completa O PAI, O FILHO E O ESPÍRITO SANTO.
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Agora já tem todo o conhecimento desse caminho, todo o Plano do SEN-
HOR.Está claro em vós, mas ainda vou instruir-vos ao passo que for necessário, 
mas já se completou a Aliança Eterna entre o Céu e a Terra.

Agora deveis levar também aos outros esse Plano Santo que está con-
cluído.Ainda deveis levar às autoridades, não vos assusteis com o barulho que vai 
surgir, ficai calmos e mansos e começai a ensinar os Filhos MEUS, atendei as pes-
soas que vos procurarem.

EU mesmo as enviarei ao vosso encontro.
A Irmã não sair de imediato para não se expor ao perigo.
Vão perseguir-vos, caluniar, maltratar.
Depois do curso a Irmã precisa se retirar por um tempo em um lugar secreto 

e seguro e esperar a calamidade passar.
Os servos precisam permanecer calmos e ignorar os fatos, não queirais 

discutir com às autoridades, para não dar motivo de escândalos.
Quando vos interrogarem a respeito desse Plano, dizei somente que vem 

do Todo Poderoso e só a ELE pertence toda essa Obra.
Tomai cuidados para não discutir com essa gente, para que não tenham 

direito sobre vós.
Publicamente vos denunciarão como falsos doutores, como espíritas ou 

coisa parecida.Quando isso acontecer permanecei ligados em vossos corações, 
com a Trindade e nada vos atingirá, fazei a vossa parte e EU tomarei conta do resto.

Vão excomungar-vos, não vos assusteis e permanecei calmos.
ESTOU presente em cada um de vós, não vos perturbeis, faço morada 

definitiva em cada um.
EU, MEU PAI E O ESPÍRITO SANTO, unidos permanecemos em poder, 

força, vida e verdade em cada um.

   

Realeza Divina, Fonte de AMOR, escudo forte e inquebrável, fonte inesgo-
tável e rica, abundante e cheia de bondade e de paz, misericórdia é a sua voz.

Essa é a Fonte que brota em meio às nações, incalculável é o seu poder, 
imenso e grande è a sua misericórdia para com todos, independente de raça ou cor.

Quando anunciardes pelo mundo todo, esse amor, quando ensinardes aos
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outros, todo esse Plano os filhos MEUS conhecerão a verdade e a justiça.
Não mais haverá a mentira, mas somente a verdade, a lei do AMOR e da 

Paz, haverá um confronto entre esse Carisma e seitas.
A Igreja precisará provar bem a fundo qual é a verdade, para isso vos porá 

à prova. Estão aparecendo seitas, fazendo prodígios e verdadeiros milagres, assim 
como acontece em vosso meio.Duas luzes aparecerão dentro da Igreja, cada uma 
com sua doutrina, cabe às autoridades debaterem e chegarem a discernir qual é a 
verdadeira luz, não vai adiantar querer fazê-los entender. EU mesmo a eles mostra-
rei, antes de reconhecerem o Carisma, irão dar crédito ao outro lado, não porque 
não o sabem, mas para satisfazer o seu orgulho.Esse Carisma é o Dom da Verdade 
e do AMOR dentro da Igreja a principio, não será aceito por se tratar de uma mulher 
que está à sua frente.Ainda em meio às autoridades existe muito forte o machismo.

A mulher é descriminada diante das autoridades maiores, assim não duvi-
dam que o PAI realize tal Plano de Salvação, mas não concordarão com a mulher 
que se apresenta como co-redentora.

Mesmo que aceitarem o plano do PAI vão querer excluir a mulher, as auto-
ridades discutirão por um tempo sobre esse assunto.

Peço à Irmã, MINHA serva escolhida, que fique firme, permaneça com os 
pés no chão e a cabeça levantada, não vacile, mas continue a obedecer somente a 
voz do CRIADOR e tudo a seu tempo voltará à paz e à harmonia.

EU mesmo discutirei com as autoridades, ME utilizarei de alguns de vós e 
direi à eles toda a verdade, mostrarei qual a verdadeira luz.

  

O livro precisa ser determinado em três etapas e em seguida nasce outro 
livro.O primeiro deve ser levado às autoridades, o segundo é o ensinamento ao povo 
e será a nova doutrina de agora em diante.

Haverá outra parte, será para ensinar o caminho ao povo.
Até agora foi a caminhada que foi feita, tudo como passou.
Agora uma nova edição começa, será a voz do PAI aos Filhos SEUS, será 

uma voz forte que reunirá todo o rebanho.
Encerra-se aqui a primeira parte do Livro da Vida e começa a segunda que 

é o ensinamento aos Filhos MEUS. Deverá ser simples, de compreensão fácil, seja 
feito em pequenos volumes, numerados, que é de fácil aceitação. Enviarei mensa-
gens a outras pessoas do grupo, a respeito.   


